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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data dan analisis penelitian mengenai keefektifan 

pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika melalui penggunaan media mind mapping 

di kelas X SMK Negeri 1 Sedayu diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penilaian siswa terhadap media mind mapping dalam pembelajaran Dasar Listrik 

dan Elektronika kelas X SMK Negeri 1 Sedayu diperoleh angket penilaian siswa 

terhadap media pembelajaran mind mapping yaitu segi aspek tampilan diperoleh 

78,38% dan masuk dalam kategori baik. Dari segi aspek materi diperoleh 

79,35% dan masuk dalam ketegori baik, sedangkan dari segi aspek 

kemanfaatan diperoleh 76,77% dan masuk dalam kategori baik. Secara 

keseluruhan dari ketiga aspek tersebut diperoleh presentase sebesar 78,22% 

yang berarti siswa menanggapi dengan baik penerapan media pembelajaran 

mind mapping. 

2. Keefektifan penggunaan media mind mapping dalam pembelajaran Dasar Listrik 

dan Elektronika kelas X SMK Negeri Sedayu dapat dilhat dari pendapatan nilai 

standart gain. Untuk kelas eksperimen mendapatkan nilai gain  sebesar 0,431 , 

sedangkan kelas kontrol nilai gain  sebesar 0,395. Dari nilai gain tersebut 

didapatkan bahwa kelas eksperimen dan kontrol sama-sama mendapatkan gain  

kategori sedang. Disimpulkan bahwa penggunaan media mind mapping pada 
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kelas eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Dasar Listrik 

dan Elektronika namun tidak lebih efektif dari kelas kontrol. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan 

menggunakan media mind mapping kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Untuk aspek kognitif pretest diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 55,032 

sedangkan kelas kontrol 61,437 dengan nilai signifikansi 0,011 < 0,050. Untuk 

aspek afektif kelas ekperimen diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 73,225 

sedangkan kelas kontrol 70,750 dengan nilai signifikansi 0,037 < 0,050. Tidak 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan 

menggunakan media mind mapping kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Untuk aspek kognitif posttest diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 74,451 

sedangkan kelas kontrol 76,687 dengan nilai signifikansi 0,364 > 0,050. Aspek 

psikomotorik diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 74,677 sedangkan kelas 

kontrol 71,562 dengan nilai signifikansi 0,114 > 0,050. 

 

B. Implikasi 

Penelitian yang dilakukan memberikan dampak positif antara lain: pembelajaran 

dengan media mind mapping memberikan variasi kepada guru untuk 

mengembangkan model pembelajaran agar menarik minat siswa belajar. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi model pembelajaran yang lebih aktif 

dan menaikkan minat belajar siswa. Penggunaan media mind mapping mampu 

membantu siswa dalam pembelajaran, siswa mendapat gambaran secara singkat 
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tentang materi yang akan dipelajari. Keefektifan waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran sangat terasa karena pada setiap pembelajaran siswa dapat 

mengetahui spesifik materi yang terdapat pada Kompetensi Dasar. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan memberi media mind mapping diharapkan siswa 

bisa membuat media mind mapping, namun karena keterbatasan waktu 

pembuatan media mind mapping dari siswa tidak terlaksana.  

2. Media mind mapping yang digunakan pada penelitian ini merupakan media 

berbentuk poster (kertas berukuran A3) yang berisi materi berdasarkan dari 

siilabus Dasar Listrik dan Elektronika. 

3. Efek penerapan media mind mapping belum sepenuhnya dapat dilihat, karena 

siswa belum langsung membuat media mind mapping karena keterbatasan 

waktu pengambilan data. 

4. Kondisi kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak sepenuhnya kondusif pada tiap 

pertemuan, perlu pengaturan kelas yang baik agar kelas menjadi kondisif 

terhadap proses pembelajaran. 

 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 
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1. Pembelajaran dengan media mind mapping dapat digunakan oleh guru sebagai 

salah satu alternatif media pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif, lebih 

mudah dalam memahami materi pelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat, namun bila media tersebut tidak berpengaruh guru bisa membuat 

media mind mapping menjadi lebih menarik agar siswa termotivasi dalam 

belajar, misalkan dengan membuat secara manual atau menggunakan aplikasi 

mind mapping. 

2. Siswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan media mind 

mapping. Pada saat siswa menemui kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran bisa bertanya pada guru dan berdiskusi temannya menggunakan 

media mind mapping, namun jika masih mengalami kesulitan siswa bisa 

membuat sendiri media mind mapping karena media mind mapping  sendiri 

mudah diterapkan oleh siswa maupun guru.  

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pembelajaran 

menggunakan media mind mapping untuk mengetahui pembelajaran dengan 

media yang lebih efektif. Media mind mapping merupakan rangkuman dari 

materi dalam silabus sehingga hanya dapat ditulis dengan kata kunci untuk itu 

bisa dikembangkan dalam media visual dan audio visual. 
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