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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta uraian-uraian sebelumnya

dapat disimpulkan :

Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan mind mapping dalam

Kelompok Belajar dapat dilihat pemahaman diri siwa mencapai tingkatan

tinggi terjadi pada siklus terakhir atau siklus ke tiga. Yang mana proses dalam

siklus ketiga sesuai dengan perbaikan hasil observasi siklus sebelumnya yang

diberikan oleh guru BK sebagai observer, peneliti melakukan pemberian

contoh gambaran kehidupan remaja masa kini dari  7 aspek pemahaman diri

kepada anggota kelompok dan anggota kelompok diminta untuk memberikan

komentar dan menilai serta mendeskripsikan keadaan diri terkait dengan

contoh gambaran kehidupan remaja yang diberikan oleh peneliti.

Peneliti melaksanakan dua kali pertemuan dalam satu siklus. Diantara tiga

siklus yaitu siklus I,II,III siklus yang berhasil adalah siklus III dengan proses

bimbingan kelompok yang dilakukan adalah memberikan contoh gambaran

kehidupan remaja saat ini mengenai ke 7 aspek pemahaman diri, seperti fisik,

seperti apakah fisik yang dapat menimbulkan kesan percaya diri terhadap

seseorang tertentu, jika laki-laki, apakah harus tinggi, putih, bersih, rambutnya

lurus badan tidak terlalu gemuk. Siswa pun menanggapi dengan berbagai

macam tanggapan sesuai dengan keinginan mereka dalam melihat bentuk fisik

yang dapat menimbulkan kesan percaya diri. disisi lain pemimpin kelompok
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mengarahkan para anggota kelompok untuk melihat fisik masing-masing serta

mampu menerima keadaan diri diiringi dengan rasa syukur terhadap nikmat

yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dengan melakukan cara-cara mind mapping dalam Kelompok Belajar

untuk meningkatkan Pemahaman Diri siswa terutama siswa kelas IX A SMP

N 18 Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat setelah diadakan Bimbingan Kelompok

Belajar diperoleh tingkatan tinggi (77,8%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka

dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penerapan mind mapping dalam Kelompok Belajar yang berhasil

meningkatkan pemahaman diri siswa hendaknya dapat terus dilakukan dan

diberikan kepada siswa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang

meningkatkan pemahaman diri siswa dalam tiga siklus yaitu silkus I,II dan

III. Berhasil meningkatkan pemahaman diri siswa pada siklus ke III,

dengan pemberian materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman

siswa dalam menangkap materi yang diajarkan dan dibuat tidak

membosankan agar siswa lebih tertarik untuk memahami khususnya

pemilihan  teknik yang diterapkan.

2. Pemberian Bimbingan Kelompok Belajar dengan penerapan mind mapping

yang dapat meningkatkan pemahaman diri siswa sebesar 77,8% juga terus

dipertahankan dengan cara penerapan mind mapping tersebut kepada siswa

agar pemahaman diri siswa mengalami peningkatan
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3. Dalam Bimbingan Kelompok Belajar pada siswa kelas III guru juga perlu

melakukan pendekatan. Dengan cara penerapan mind mapping dalam

Kelompok Belajar tersebut dapat meningkatakan pemahaman diri siswa.

Sehingga terbentuknya rasa percaya diri siswa dalam menerima keadaan

diri.


