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BAB V 

KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan pembahasan secara teoritis kemudian mengadakan 

pengamatan atau observasi, menyajikan data nilai hasil belajar serta respon siswa 

terhadap penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas X Tehnik Pengelasan B maka peneliti  

menyimpulkan bahwa untuk hasil belajar siswa, sebelum diterapkan metode 

pembelajaran mind mapping nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh pada 

pra siklus yakni 72,2 dengan persentase sebesar 58, 33%. Setelah diterapkan 

metode pembelajaran mind mapping pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat 

menjadi 76,25 dengan ketuntasan belajar sebesar 71%. Kemudian pada siklus II 

nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan yakni mencapai 82 dengan 

ketuntasan belajar sebesar 88%. Adapun peningkatan hasil belajar antara pra 

siklus ke siklus I yakni 5,60%, sedang untuk peningkatan hasil belajar belajar 

siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 6,99% dan adapun peningkatan untuk hasil  

pra siklus ke siklus II sebesar 12,99%. 

Dengan demikian, metode pembelajaran mind mapping dapat digunakan 

sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajarnya khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran 

yang dapat disamapaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Bagi guru diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sebaiknya 

menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode 

pembelajaran mind mapping  pada mata pelajaran dan materi pelajaran yang 

lain sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, hendaknya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan. Adapun 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan refleksi demi penyempurnaan penelitian yang lainnya di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi sekolah, Penggunaan metode pembelajaran mind mapping hendaknya 

dapat menjadi salah satu upaya mengembangkan sekolah ke arah yang lebih 

baik terutama kualitas pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


