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ABSTRAK 

  

Pudyastuti.  NIM. 14PSC01679. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi 

dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) pada Siswa Kelas VIII G SMP 

Negeri 2 Purwantoro Semester II Tahun pelajaran 2015/2016. Klaten: Tesis 
Penelitian Tindakan Kelas, Program Studi Pendidikan Bahasa Program 

Pascasarjana Universitas Widya Dharma Klaten . 2016 

 

Tujuan penelitian  ini untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi 

dengan metode peta pikiran (Mind Mapping) pada Siswa Kelas VIII G SMP 

Negeri 2 Purwantoro Semester II Tahun pelajaran 2015/2016.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas rancangan penelitian ini 

menggunakan model siklus, tiap-tiap siklus meliputi perencanaan (planning), 

implementasi tindakan (action implementation), observasi (observation) dan 

refleksi (reflection). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, merupakan 

metode yang dikumpulkan dari data yang ada di lapangan.  Subjek penelitian 

adalah    siswa  kelas VIII G  semester II  SMP Negeri 2 Purwantoro  tahun 

pelajaran 2015/2016.  yang berjumlah 26 siswa, yang terdiri dari 14 putra dan 12 

putri. Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini di analisis dengan 

menggunakan analisis deskripsi prosentase. 

Hasil penelitian  tindakan kelas ini, adalah  dengan  metode peta pikiran 

(Mind Mapping) dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi pada Siswa Kelas 

VIII G SMP Negeri 2 Purwantoro Semester II Tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan peningkatan proses dan hasil dari setiap siklus. Hasil kualitas proses 

pembelajaran  kondisi awal, siklus I dan siklus II, dari jumlah siswa 26 diperoleh 

keterangan dari jumlah keaktifan siswa dalam pembelajaran sebanyak  pada 

kondisi awal baru sebanyak 43,31 % , pada siklus I naik menjadi 84,62% dan naik 

kembali pada siklus II menjadi 92,31%. Perhatian siswa terhadap pelajaran pada 

kondisi awal sebanyak 50,00% , naik pada siklus I menjadi 65,38%  dan naik 

kembali pada siklus II sebanyak 80,77%.  Kreatifitas pengembangan ide pada 

kondisi awal sebanyak 46,15,00% , naik pada siklus I menjadi 69,23%  dan naik 

kembali pada siklus II sebanyak 80,77%.  Peningkatan kemampuan menulis puisi  

kondisi awal yang jauh dari memuaskan,  mengalami peningkatan ketuntasan  

pada    siklus I dan siklus II. Kondisi awal siswa yang mengalami menulis puisi  

baru mencapai 46,15%,  mengalami kenaikan pada siklus I  siswa yang sudah 

mencapai tuntas sejumlah  65.38%   pada siklus II naik menjadi   84.65%  .  

 

Kata kunci: Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dan Metode Peta Pikiran  

                    (Mind Mapping) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam 

menulis puisi tersebut disebabkan kurang efektifnya pembelajaran yang 

digunakan  guru.  Ketidakefektifan guru dalam pembelajaran disebabkan oleh 

kurang tepatnya media yang diterapkan  dalam pembelajaran. Guru kurang 

mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa agar secara leluasa 

dapat mengekspresikan perasaannya, siswa tidak bisa  mengekspresikan 

perasaannya dalam bentuk tulisan  indah, siswa juga kurang mendapat 

kesempatan untuk melakukan konstruksi pengetahuan dan mengembangkan 

pengetahuan itu menjadi sebuah pengetahuan baru. 

Sesuai Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi, bahwa 

salah satu kompetisi dasar yang harus dikuasai oleh siswa Sekolah Menengah 

Pertama kelas VIII adalah : Menulis puisi bebas  dengan pilihan kata yang 

tepat. Namun ketika kompetensi dasar itu disampaikan kepada siswa kelas 

VIII G  SMP Negeri 2 Purwantoro, sebagian siswa mengalami kesulitan, hal 

ini ditunjukkan pada hasil pengamatan awal, dari jumlah siswa 26, hanya 

sebagian siswa yang dapat menulis puisi dan itupun belum mampu menyusun 

kata-kata menjadi kalimat yang indah. 

Siswa SMP Negeri 2 Purwantoro adalah siswa dari kalangan 

menengah ke bawah walau tidak  dikategorikan sangat miskin, dan berasal 

dari keluarga yang tingkat peradabannya rendah dilihat dari tingkat 
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pendidikan orang tua yang mayoritas tamat Sekolah Dasar dan Menengah, 

walau ada beberapa yang Menengah keatas dan Perguruan tinggi. Kalau 

dilihat dari status sosial siswa dikategorikan  golongan menengah kebawah 

walau tidak bisa dibilang  terbelakang  tetapi pemahaman tentang pemakaian 

bahasa yang baik dan benar apalagi bahasa yang halus masih sangat kurang 

bahkan bisa dikatakan kasar. Kenyataan ini bisa ditemui dalam percakapan 

siswa sehari-hari yang kami amati dan kami dengarkan kebanyakan siswa 

menggunakan bahasa  yang kasar atau kurang sopan didengar dan yang lebih 

parah siswa tidak menyadari kalau kalimat yang mereka ucapkan  itu kurang 

nyaman didengar oleh orang lain.  

Kondisi nyata ternyata ada kelompok masyarakat yang memiliki 

kebiasaan berbicara keras, kasar, dan  kurang sopan tetapi sudah menjadi 

kebiasaan sehingga anak-anak dapat menirukan dengan mudah. Kadang-

kadang siswa terbawa kebiasaan,  sewaktu berbicara dengan guru nadanya 

seperti berbicara dengan temannya. 

Keadaan seperti inilah yang mendorong peneliti untuk mengajarkan 

bahasa dan sastra Indonesia dalam bidang menulis untuk menuangkan isi hati 

apa yang dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang baik, bermakna dan 

kalau mungkin dapat  bermanfaat bagi yang ikut membacanya. Seperti yang 

tertuang dalam kompetensi inti Pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP 

yang memiliki empat tujuan utama yang tertuang dalam kompetensi inti 

masing-masing jenjang pendidikan. Secara keseluruhan tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP adalah : (1) memiliki sikap religius (2) memiliki 

sikap sosial (3) memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai genre 
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teks bahasa Indonesia sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya, dan (4) 

memiliki ketrampilan membuat berbagai genre teks bahasa Indonesia. 

Dari hasil pemaparan uraian diatas penulis berharapan besar dapat 

merubah perilaku siswa terhadap tata cara berbicara yang kurang sopan 

menjadi lebih sopan, lebih halus, berdasar hasil dari pengalaman menulis, 

memilih kata yang bermakna, merenung untuk mencari ide-ide, akan sedikit  

banyak mempengaruhinya dan akan tercipta kebiasaan dari hasil pembiasaan 

yang diterapkan dari model pembelajaran yang diterapkan. Bahkan bisa juga 

menjadi ajang memupuk bakat siswa dalam berkarya, dan juga merangsang 

siswa untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak atau melakukan 

kegiatan, yang diharapkan dikemudian hari dapat menadi karakter.   

Usaha peningkatan  ketrampilan menulis puisi ini tertuang dalam 

acuan kurikulum 2013 ,untuk meningkatkan potensi, kecerdasan, bakat, dan 

minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan  siswa yaitu 

Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematik, untuk 

meningkatkan harkat  dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri 

(sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) berkembang secara optimal yang 

sudah tersusun dalam kurikulum dengan memperhatikan potensi,bakat, minat, 

serta tingkat perkembangan kecerdasan : intelektuan, emosional, sosial, 

spiritual, dan kinestetik peserta didik. Berpijak pada kurikulum diatas selaku 

pendidik ingin  mengembangkan kecintaan siswa pada mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia, dalam hal ini puisi yang akan mendapat perhatian 

khusus dari penulis untuk dikaji bagaimana cara menemukan metode 

pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan menulis puisi pasa siswa, 
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sehingga siswa merasa mudah atau memiliki ketrampilan khusus menulis 

puisi sehingga siswa akan bisa lebih mudah menuangkan isi pikirannya 

kedalam bentuk tulisan indah yang sarat makna. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada kompetensi 

menulis puisi, siswa merasa senang akan membuat dan akan menghasilkan 

karya sastra yang diperoleh dari pemikiran sendiri yang bisa diperoleh dari 

pengalaman pribadi, pengamatan lingkungan, sebuah peristiwa yang 

fenomenal, yang akan dibuat suatu rangkaian kata-kata yang sarat makna 

sehingga akan benar-benar terwujud karya sastranya. Dalam sekejab mata 

siswa sudah menulis judul yang indah sesuai yang sedang difikirkan, tetapi 

baru mendapatkan satu bait puisi siswa sudah berhenti menulis karena 

kehabisan kata-kata yang sesuai dengan judul puisinya. 

Pembelajaran menulis puisi dapat dilaksanakan efektif apabila guru 

dapat memilih metode pembelajaran  yang dapat memberikan kesempatan  

kepada siswa  untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatifa. Metode yang 

digunakan hendaknya mampu membuat siswa memiliki kepercayaan bahwa 

dirinya mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Kepercayaan akan 

potensi  yang dimiliki itulah yang akan meningkatkan hasil belJr siswa 

terutama dalam kemampuan menulis puisi. 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, dibutuhkan suuatu metode 

pembelajaran  yang sesuai dengan kompetensi dasar yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis puisi, dan 

tentunya dapat meningkatkan ketrampilan siswa menulis puisi. Berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran diketaui bahwa penyebab 
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siswa mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan  kriteria ketuntasan 

minimal 70 adalah  metode pembelajaran yang digunakan kurang bisa 

memberi inspirasi siswa untuk memilih kata-kata yang tepat, singkat namun 

padat maknanya, siswa masih cenderung menggunakan kata-kata dan kalimat 

yang panjang seperti cerita. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan kegiatan  penelitian yang 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan diri sendiri, agar kedepan dapat 

dilakukan tindakan yang  lebih baik. Oleh sebab itu penelitian tindakan ini 

sering dianggap sebagai pemecahan terhadap permasalahan –permasalahan 

yang dihadapi. Pemecahan masalah  dilakukan dengan tindakan nyata agar 

sedikit demi sedikit permasalahan itu dapat teratasi sehingga ada 

perkembangan peningkatan penyelesaian masalah tersebut. Temuan-temuan 

dalam penelitian tindakan akan menjadi pedoman pengembangan tindakan-

tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah. Kunci keberhasilan 

tindakan ini adalah peningkatan praktik berdasarkan refleksi pengalaman 

yang telah dilakukan sebelumnya yang diperbaiki dengan cara melakukan 

tindakan sesuai permasalahan yang ditemukan.  

Penelitian Tindakan Kelas merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

guru dan siswa untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya yang terlibat 

dalam proses pembelajaran yang bisa memperlambat atau mempermudah 

tujuan peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru sebagai 

sentral, karena gurulah yang yang merencanakan,gurulah yang melaksanakan, 

dan gurulah yang mengevaluasi aktifitas pembelajaran tersebut. Sebagai 

perencana dan pengambil tindakan, dalam meningkatkan pembelajaran guru 
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bisa memilih kolaborator yang mempunyai pengalaman sejajar, atau yang 

kemampuan dan pengalamannya lebih dari dirinya dan bisa pula yang lebih 

ahli di bidangnya. Fungsi kolaborator adalah memberi penilaian secara 

obyektif terhadap tindakan, memberi masukan agar tindakannya lebih tepat 

dan terarah sehingga peningkatan kualitas yang diharapkan bisa dicapai. 

Dalam proses pembelajaran tidak luput pula dari aneka kesalahan atau 

kelemahan yang terjadi, baik itu oleh guru, siswa, penggunaan metode, materi 

yang disampaikan, maupun yang lain. Guru salah dalam menyampaikan 

materi ajar, merupakan kelemahan guru, siswa yang memiliki beragam 

kemampuan serta tipe belajar yang berbeda harus diperhatikan khusus oleh 

guru dan juga merupakan kesulitan yang dihadapi  guru. Penggunaan metode 

yang kurang tepat dalam pembelajaran karena pembiasaan keseharian yang 

selalu menggunakan metode ceramah , itu juga suatu kelemahan guru dalam 

memilih metode pembelajaran. 

 Peta pikiran atau yang biasa dikenal dengan istilah Mind Mapping 

adalah metode pembelajaran yang penulis anggap tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Peneliti memilih mind mapping sebagai media 

pembelajaran menulis puisi yang mampu meningkatkan hasil belajar menulis 

puisi.  Dalam metode mind mapping  ini, awalnya siswa menguraikan unsur 

intrinsik dalam bentuk pemetaan sederhana dengan gambar atau simbul 

berwarna yang memperkuat makna, dari pemetaan tersebut, siswa dapat 

menjabarkan kembali dengan tema puisi yang berbeda. Tema tersebut 

diletakkan dipusat kemudian dijabarkan dalam ranting-ranting yang lebih  
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kecil berupa pilihan kata dan kalimat yang direncanakan. Simbul serta 

gambar yang digunakan berpotensi mengoptimalkan fungsi kerja otak kanan 

yang membangkitkan kreatifitas serta imajinasi sehingga siswa diharapkan 

tidak kehabisan ide dalam menulis puisi. 

Peta pikiran (mind mapping) juga dapat digunakan guru untuk 

menyusun langkah-langkah pembelajaran  secara sistematis dengan berbagai 

kreasi  tehnik pembelajaran  yang bervariasi  yang telah  direncanakan. Juga 

guru dapat menggunakan mind mapping ini untuk membuat ringkasaan 

materi  serta menampilkan variasi warna. Dengan demikian, guru diharapkan 

dapat membangkitkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

khususnya dalampembelajaran menulis puisi. 

Dari berbagai uraian tersebut di atas dalam kaitannya dengan 

penelitian ini perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran menulis puisi dengan metode peta pikiran  (mind mapping) 

pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 2 Purwantoro  Semester II Tahun 

pelajaran 2015/2016 dalam Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar siswa belum terbiasa menerapkan bahasa bahasa yang 

baik dan benar  apalagi  mengunakan bahasa yang halus. 

2. Sebagian besar siswa belum terbiasa untuk berani menulis dalam bentuk 

karya sastra. 
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3. Sebagian besar  mengalami kesulitan dalam menulis puisi. 

4. Guru lebih banyak  menerapkan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran puisi, belum menerapkan metode yang mampu 

membangkitkan keaktifan  dalam mengembangkan kreatifitas serta 

imajinasi siswa dalam menulis puisi. 

5. Hasil belajar siswa dalam bentuk kemampuan menulis puisi belum 

mencapai kriteria  ketuntasan minimal yang ditetapkan. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang diteliti maka 

dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yaitu membahas masalah 

menerapkan pendekatan metode mind mapping  untuk mengajarkan materi 

menulis puisi, peningkatan kemampuan menulis puisi dan keefektifan metode 

mind mapping dalam pembelajaran menulis puisi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah metode pembelajaran peta pikiran (mind mapping) dapat 

meningkatkan kualitas proses  menulis puisi pada siswa  kelas VIII G 

SMP Negeri 2 Purwantoro semester II Tahun 2015/2016. 



9 
 

2. Apakah metode pembelajaran peta pikiran (mind mapping) dapat 

meningkatkan kemampuan  menulis puisi pada siswa  kelas VIII G SMP 

Negeri 2 Purwantoro semester II Tahun 2015/2016. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan kualitas proses  menulis puisi pada siswa kelas   

VIII G SMP Negeri 2 Purwantoro Semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016, dengan  metode pembelajaran peta pikiran (mind mapping)  

diharapkan dapat. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan   menulis puisi pada siswa kelas VIII G 

SMP Negeri 2 Purwantoro Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 

dengan  metode pembelajaran peta pikiran (mind mapping)  diharapkan 

dapat  

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun kemanfaatan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran menulis puisi melalui 

pemanfaatan metode peta pikiran (mind mapping). 

2) Meningkatkan efektifitas pembelajaran dengan metode pembelajaran 

yang tepat sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 
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menyenangkan, serta dapat melaksanakan penilaian dengan obyektif 

baik proses maupun hasil. 

2) Dengan metode pembelajaran yang tepat memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

3) Menambah pengetahuan dan pemahaman guru tentang berbagai metode 

Pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan, saran dan kritik untuk peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

2) Menambah referensi untuk guru tentang jenis- jenis metode 

pembelajaran. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan 

bahwa :    

1. Proses pembelajaran melalui metode  Peta Pikiran (Mind Mapping) 

dapat meningkatkan kualitas proses  menulis puisi pada siswa  

kelas VIII G SMP Negeri 2 Purwantoro semester II Tahun 

2015/2016.  

Pada kondisi awal, siklus I dan siklus II, dari jumlah siswa 26 

diperoleh keterangan dari jumlah keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sebanyak  pada kondisi awal baru sebanyak 43,31 % 

, pada siklus I naik menjadi 84,62% kenaikan sebesar 42,31%  dan 

naik kembali pada siklus II menjadi 92,31%. Siklus II ini 

dibandingkan dengan  siklus I kenaikan sebesar 7,69% dan jika 

dibandingkan dengan kondisi awal naik sebesar 50%.  

Perhatian siswa terhadap pelajaran pada kondisi awal sebanyak 

50,00% , naik pada siklus I menjadi 65,38%  kenaikan sebesar 

15,38% dan naik kembali pada siklus II sebanyak 80,77%.  Siklus 

II ini jika dibandingkan dengan siklus I kenaikan sebesar 15,39%  

dan jika dibandingkan dengan kondisi awal naik sebesar  30,77%.  

Kreatifitas pengembangan ide pada kondisi awal sebanyak 

46,15,00% , naik pada siklus I menjadi 69,23%  kenaikan sebesar 

23,08% dan naik kembali pada siklus II sebanyak 80,77%.  Siklus 
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II ini jika dibandingkan dengan siklus I kenaikan sebesar 11,54%  

dan jika dibandingkan dengan kondisi awal naik sebesar  34,62%. 

2..Proses pembelajaran melalui metode  Peta Pikiran (Mind 

Mapping) dapat meningkatkan kemampuan  menulis puisi pada 

siswa  kelas VIII G  SMP Negeri 2 Purwantoro semester II Tahun 

2015/2016. 

Kemampuan menulis puisi pada kondisi awal sebanyak 46,15% , 

naik pada siklus I menjadi 65,38%  kenaikan sebesar 19,23% dan naik 

kembali pada siklus II sebanyak 84,65%.  Siklus II ini jika dibandingkan 

dengan siklus I kenaikan sebesar 19,27%  dan jika dibandingkan dengan 

kondisi awal naik sebesar  38,50%. 

Berdasarkan hasil pengamatan hasil belajar  dalam penulisan puisi 

siklus II, dari jumlah siswa 26 diperoleh keterangan dari nilai tertinggi 

pada kondisi awal sebesar 90, pada siklus I naik menjadi  95 dan pada 

siklus II tetap sebesar 95. Pada kondisi awal dibandingkan siklus I dan 

siklus II kenaikan sebesar 5.  

Nilai terendah pada pada kondisi awal sebesar 50, pada siklus I 

naik menjadi  55 dan pada siklus II naik  sebesar 65. Pada kondisi awal 

dibandingkan siklus I naik nilai sebesar 5, siklus I di bandingkan  siklus II 

kenaikan sebesar 5 dan selanjutnya kondisi awal dibandingkan siklus II 

naik sebesar 10.  

Rata-rata kelas sebesar pada pada kondisi awal sebesar 72,69, 

pada siklus I naik menjadi  75,77dan pada siklus II naik  sebesar 79,40. 

Pada kondisi awal dibandingkan siklus I naik nilai sebesar 5, siklus I di 
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bandingkan  siklus II kenaikan sebesar 5 dan selanjutnya kondisi awal 

dibandingkan siklus II naik sebesar 10.  

Siswa yang tuntas pada kondisi awal sebesar 46,15%, pada siklus 

I naik menjadi  65,38% dan pada siklus II naik  sebesar 84,62%. Pada 

kondisi awal dibandingkan siklus I naik nilai sebesar 19,23%, siklus I di 

bandingkan  siklus II kenaikan sebesar 19,23% dan selanjutnya kondisi 

awal dibandingkan siklus II naik sebesar 38,46.   

Siswa yang tidak tuntas pada kondisi awal sebesar 53,85%, pada 

siklus I turun  menjadi  34,62% dan pada siklus II turun juga  sebesar 

15,38%. Pada kondisi awal dibandingkan siklus I turun nilai sebesar 

19,23%, siklus I di bandingkan  siklus II turun sebesar 19,23% dan 

selanjutnya kondisi awal dibandingkan siklus II turun sebesar 38,46.  

  

B. Implikasi  

Penggunaan media Peta Pikiran (Mind Mapping) merupakan 

alternatif pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan kemampuan 

menulis puisi. Penerapan  Peta Pikiran (Mind Mapping) dapat mengurangi 

kejenuhan siswa, karena siswa bisa belajar dengan disajikan dengan cara-cara 

yang berbeda yang melibatkan siswa secara aktif sehingga mampu 

merangsang kreatifitas siswa untuk direalisasikan secara nyata. Penggunaan 

Peta Pikiran (Mind Mapping)  perlu dilaksanakan secara terencana secara 

matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tertib. 

Dari penelitian ini telah dibuktikan bahwa dengan menggunakan 

Peta Pikiran (Mind Mapping)  dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi  
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pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 2 Purwantoro Semester II tahun 

pelajaran 2015/2016. 

C. Saran-saran 

1. Kepada guru  

a. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran, 

yaitu dengan penggunaan dengan menggunakan Peta Pikiran (Mind 

Mapping)  dalam pembelajaran bahasa Indonesia    untuk  

menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Guru hendaknya  dalam kegiatan pembelajaran menggunakan suatu 

metode dan pendekatan  pembelajaran yang sesuai, yang diharapkan 

mampu mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

c. Pembelajaran pendekatan dengan menggunakan Peta Pikiran (Mind 

Mapping)  dapat dijadikan alternatif bagi guru bahasa Indonesia   

untuk meningkatkan prestasi belajar karena telah terbukti mampu 

meningkatkan prestasi belajar dan mampu mengubah keterlibatan  

siswa kearah positif. 

d. Diharapkan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru  

semakin kreatif  dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran 

baik metode maupun alat pendukung terutama alat peraga sehingga 

akan meminimalkan kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran.  
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