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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan secara teoritis kemudian mengadakan 

pengamatan, observasi, dan menyajikan nilai hasil belajar serta respon siswa 

terhadap penggunaan metode pembelajaran Mind Mapping dalam meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X Teknik tenaga surya di 

SMKN 2 Kendari dan menganalisi data maka peneliti menyimpulkan metode 

Pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu 

dapat dilihat dari peningkatan aktivitas Guru dan siswa, serta hasil belajar 

sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan dalam proses 

pembelajaran. 

1. Dari segi hasil belajar siswa, sebelum diterapkan metode pembelajaran 

Mind mapping rata-rata nilai belajar siswa adalah 73.80 dengan persentase 

38.46%. Setelah dilakukan siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,34 

dengan persentase 65.38% dan pada siklus II meningkat dengan nilai rata-

rata 83,03 dengan persentase 84.61%. kenaikan persentase pada siklus II 

ini telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 80%. 

Kemudian, peningkatan hasil belajar dari nilai rata-rata yang diperoleh 

sebelum pra siklus tersebut, setelah siklus I mengalami peningktan hasil 

belajar sebesar 4.79% setelah itu dari siklus I mengalami peningkatan pada 

siklus II sebesar 7.35%. 
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2. Dari segi proses, pada siklus I aktivitas guru pada pertemuan I (pertama) 

yaitu 67,5% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 76.25%, dan pada 

siklus II pertemuan I(pertama) yaitu 81.25% kemudian pada pertemuan 

kedua sebesar 87.5%. sedangkan untuk aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan pertama yaitu 65% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 

75% dan pada siklus II pertemuan pertama yaitu 78.75% kemudian pada 

pertemuan kedua sebesar 85%, jadi dari pertemuan kepertemuan 

berikutnya aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa saran yang dapat saya 

sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi kepala SMK Negeri 2 Kendari, memberikah himbauan kepada guru-

guru dapat menerapkan model, strategi, metode pembelajaran yang 

bervariasi daam pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Bagi guru, guru hendak memilih metode pembelajaran yang tepat dengan 

materi dan bervariasi sehingga siswa tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti yang 

melakukan penelitian selanjutnya, agar peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian yang ada. 
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