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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan secara teoritis kemudian mengadakan 

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

didik terhadap penggunaan model pembelajaran Mind mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik kelas VISDN 

Satap 2 Konawe Selatan dan menganalisis data maka peneliti menyimpulkan 

model Pembelajaran Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan aktivitas Guru dan peserta didik, serta 

hasil belajar sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan dalam 

proses pembelajaran. 

1. Dari segi nilai hasil belajar peserta didik, sebelum diterapkan model 

pembelajaran Mind mapping rata-rata nilai belajar peserta didik adalah 

44,54 dengan persentase 31.81%. Setelah dilakukan siklus I diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 63,86 dengan persentase 59.09% dan pada siklus II 

meningkat dengan nilai rata-rata 81,13 dengan persentase 95.45%. 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 43,36% setelah itu dari siklus I mengalami 

peningkatan pada siklus II sebesar 82,14%. 

2. Dari segi proses, pada siklus I aktivitas guru pada pertemuan I (pertama) 

yaitu 61,45% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 82,29%, dan pada 

siklus II pertemuan pertama yaitu 83,33% kemudian pada pertemuan kedua 
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sebesar 91,66%. Sedangkan untuk aktivitas peserta didik pada siklus I 

pertemuan pertama yaitu 61,90% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 

82,14% dan pada siklus II pertemuan pertama yaitu 84,52% kemudian pada 

pertemuan kedua sebesar 95,23%, jadi dari pertemuan kepertemuan 

berikutnya aktivitas guru dan peserta didik mengalami peningkatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa saran yang dapat saya 

sampaikan sebagai berikut:  

1. Bagi kepala sekolah SDN Satap 2 Konawe Selatan, memberikah himbauan 

kepada guru-guru dapat menerapkan model, strategi, model pembelajaran 

yang bervariasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

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

materi dan bervariasi sehingga peserta didik 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. 

  


