
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembelajaran menulis deskripsi dengan model peta pikiran dapat

meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan

kemampuan menulis deskripsi antara siswa yang diberikan pembelajaran

menggunakan model peta pikiran dengan siswa yang diberikan pembelajaran

dengan model sumber belajar lingkungan. Dengan kata lain, dapat dikatakan

bahwa model pembelajaran dengan menggunakan peta pikiran lebih efektif

digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri

1 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2010/2011.

Secara umum dapat diketahui bahwa untuk kelas eksperimen, menulis

dekripsi berdasarkan peta pikiran pada tes awal tergolong cukup dengan

persentase 67,3%, sedangkan pada tes akhir tergolong baik dengan persentase

78,4%. Untuk kelas kontrol menulis deskripsi berdasarkan sumber belajar

lingkungan diketahui pada tes awal tergolong cukup dengan persentase 66%,

dan pada tes akhir tergolong cukup dengan persentase 72,2%.



Dengan adanya perbedaan keterampilan menulis deskripsi antara siswa yang

diberikan pembelajaran menggunakan model peta pikiran dengan siswa yang

diberikan pembelajaran dengan model sumber belajar lingkungan. Oleh

karena itu, dapat dinyatakan bahwa penerapan model peta pikiran lebih

efektif dibandingkan dengan model sumber belajar lingkungan bagi siswa

kelas IX SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2010/2011.

Hasil uji t menunjukkan bahwa thitung (2,68) lebih besar dari ttabel (1,673)

dengan taraf kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (df = n2+n1-2). Dengan

demikian, Ha yang menyatakan odel pembelajaran peta pikiran lebih

efektif dibanding dengan model pembelajaran menggunakan sumber belajar

lingkungan dalam pembelajaran menulis deskripsi bukti benar, sedangkan

odel pembelajaran peta pikiran tidak lebih efektif

dibanding dengan model pembelajaran menggunakan sumber belajar

lingkungan dalam pembelajaran menulis deskripsi

diterimanya Ha, dapat dikatakan bahwa model peta pikiran efektif digunakan

dalam pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan tahun pelajaran 2010/2011.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penggunaan peta pikiran sebagai model pembelajaran merupakan salah

satu langkah efektif dalam menunjang proses belajar mengajar, khususnya

menulis/mengarang.

2. Bagi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung agar selalu

mempersiapkan diri terlebih dahulu, agar pada proses pembelajaran dapat



berlangsung baik dan apa yang disampaikan oleh guru dapat diterima

dengan baik.

3. Kepada seluruh guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia, dalam

proses pembelajaran memanfaatkan media pembelajaran karena

penggunaan media dalam pembelajaran dapat memberikan informasi

langsung kepada siswa sehingga dapat merangsang dan menggali

pengetahuan siswa.

4. Guru bahasa Indonesia terutama guru SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan

hendaknya memberikan pembelajaran tentang penggunaan bahasa berupa ejaan,

diksi, dan kalimat efektif yang lebih intensif.


