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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh nilai rata-rata 

kelompok eksperimen adalah 80,733 dan kelompok kontrol 76,833, sehingga 

dapat disimpulkan nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada nilai 

kelompok kontrol.  Pada uji perbedaan dua rata-rata antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol digunakan uji pihak kanan dan diperoleh 

thitung = 2.693 dengan ttabel = 1.672, karena thitung > ttabel dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional peserta didik  pada materi pokok iman kepada  malaikat dan 

makhluk gaib selain malaikat kelas VII semester genap di MTs NU 1 

Bumijawa, Tegal tahun ajaran 2009/2010 dengan penggunaan mind mapping. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Bagi para pendidik 

a. Pendidik dapat mengarahkan peserta didik agar berpikir kreatif. 

b. Pendidik berupaya menumbuhkan dan menciptakan interaksi 

pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat memperoleh 

prestasi belajar yang baik. 

2. Bagi para peserta didik 

a. Dalam pembelajaran diharapkan peserta didik menggunakan mind 

mapping dalam meringkas materi pelajaran, agar pembelajaran lebih 

menyenankan dan tidak membosankan. 

b. Dalam pembelajaran diharapkan peserta didik bersikap aktif. 

c. Dalam pembelajaran peserta didik mampu meningkatkan prestasi 

belajarnya dengan maksimal.   
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3. Bagi sekolah 

a Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan dan memahami kebutuhan peserta didik. 

b Pihak sekolah hendaknya memberi dukungan yang penuh dalam 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan sarana dan prasarana yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan. 

4. Bagi para orang tua  

Diharapkan orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anak 

dengan membantu belajar di rumah sehingga anak akan terbiasa 

berinteraksi dengan lingkungannya baik di sekolah maupun di rumah. 

 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terlepas 

dari kekurangan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan yang akan 

datang agar mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

yang budiman pada umumnya. Amin…  


