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ABSTRAK
Salah satu tujuan pembelajaran pada materi teks ulasan adalah siswa mampu menyusun 

teks ulasan dengan baik. Namun, tujuan tersebut menjadi masalah yang sulit bagi Kelas XII 
IPS 4 SMA Negeri 1 Cibeber, sebab banyak siswa yang kurang memahami bagaimana cara 
meyusun teks ulasan dengan penggunaan bahasa yang tepat.Rendahnya ketrampilan menyusun 
teks ulasa pada siswa Kelas XII IPS 4 dimungkinkan karena pengaruh beberapa faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal terlihat pada kurang terampilnya siswa mempergunakan ejaan 
dan memilih kata sehingga penyusunan kalimat masih banyak mengalami kesalahan. Faktor 
eksternal muncul dari pemilihan strategi dan pendekatan yang digunakan guru.  Guru masih 
terikat pada pola pembelajaran tradisional dan monoton . Kondisi seperti ini dapat menghambat 
para siswa untuk aktif dan kreatif sehingga menyebabkan rendahnya kualitas siswa. Sistem 
pembelajaran dengan pendekatan tradisional yang masih diterapkan guru tidak mampu 
menciptakan anak didik yang diidamkan, terutama untuk bidang keterampilan menyusun teks 
ulasan. Pembelajaran dengan metode peta konsep(Mind Mapping) merupakan konsep baru. 
Metode peta konsep (Mind Mapping) adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita 
mengingat banyak informasi. Konsep belajar inilah yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan 
dalam menyusun teks ulasan . Hasil akhir dari penelitian ini adalah dengan  permasalahan 

maka dalam proses dan jangka waktu yang tidak pendek, metode pembelajaran peta konsep 
tersebut berdampak positif bagi siswa yaitu siswa yang tersebut bisa meningkatkan ketrampilan  
menyusun teks ulasan. Terbukti pada perolehan hasil belajar siswa yang terus meningkat dari  
pra siklus hingga siklus 2. Pada pra siklus di mana pembelajaran masih menggunakan metode 
ceramah siswa yang mampu tuntas belajar hanya sejumlah 8 siswa, kemudian pada siklus 1 
peneliti menerapkan metode pembelajaran  peta konsep, dan hasil dari siklus 1 adalah terdapat 
13 siswa yang tuntas belajar. Pada siklus 2 masih dengan  metode pembelajaran peta konsep 
maka seluruh siswa Kelas XII IPS 4  yang berjumlah  20 siswa dapat  mencapai ketuntasan 
belajar.

Kata Kunci : Kemampuan Menyusun Teks Ulasan ,  Metode Pembelajaran Peta Konsep

PENDAHULUAN
Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan niatan untuk 

perbaikan sistem pendidikan. Meskipun pada kenyataannya setiap kurikulum pastilah memiliki 
kekurangan dan perlu dievaluasi serta diperbaiki agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik.
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Pada dasarnya, perubahan kurikulum dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mengganti 
beberapa komponen di dalam kurikulum ataupun mengganti secara keseluruhan komponen-
komponen kurikulum. Di Indonesia, semenjak pasca kemerdekaan tercatat Sepuluh kali 
perubahan kurikulum. Pada kurikulum periode 1947 sampai 2006 kurikulum di Indonesia 
bersifat sentralistik. Namun, ketika penerapan kurikulum 2013 telah diberlakukan kurikulum 
secara desentralistik di mana sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan 
kurikulum untuk diterapkan disetiap satuan pendidikan masing-masing.

Oleh karena itu aspek-aspek keterampilan berbahasa sangat berkaitan erat satu dengan 
yang lainnya. Dalam aspek keterampilan berbahasa, ada empat komponen yang saling 
berkaitan yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 
keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan tiga keterampilan 
lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, kita 
biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur: mula-mula pada masa kecil kita belajar 
menyimak bahasa kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Keempat 
keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur-tunggal.

Dalam kehidupan modern ini keterampilan menulis sangatlah dibutuhkan. Seseorang yang 
pandai dan terampil menulis akan dipandang sebagai orang yang terpelajar atau berpendidikan. 
Menurut Morsey dalam Tarigan (2008:4) mengatakan bahwa menulis dipergunakan, melaporkan/
memberitahukan dan memengaruhi; dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapai dicapai 
dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan 
jelas, kejelasan bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata dan struktur kalimat. 

Pendapat Pratiwi tersebut sejalan dengan pendapat Brown (dalam Suyatinah 2003:131) 

tidak mendominasi aktivitas belajar-mengajar, tetapi memberikan kesempatan seluas-
luasnya pada siswa untuk berinteraksi dengan guru, dengan materi pelajaran maupun dengan 
sesama manusia. Demikian juga siswa hendaknya diberi kesempatan berlatih pada saat guru 
menyampaikan pelajaran yang berupa suatu keterampilan. Pembelajaran dengan metode peta 
konsep(Mind Mapping) merupakan konsep baru. Metode peta konsep (Mind Mapping) adalah 
metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Konsep belajar 
inilah yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam menyusun teks ulasan  

Berdasar latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tindakan 
kelas tentang "Upaya Meningkatkan Ketrampilan  Menyusun Teks Ulasan  Melalui Metode 
Pembelajaran Peta Konsep Pada Siswa Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 1 Cibeber  Tahun Ajaran 
2017/2018”

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Teks Ulasan 

Teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya (drama atau 

itu sendiri.
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Struktur Teks Ulasan
Struktur teks itu adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks sehingga menjadi 

suatu teks yang utuh. Adapun struktur yang membangun teks ulasan terdiri dari orientasi, 
tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Baiklah mari kita bahas struktur teks ulasan dibawah ini 
yang telah saya susun lengkap agar dapat dipelajari dengan mudah oleh sobat-sobat semua.

drama) yang akan diulas. Gambaran umum ini menyiapkan “latar belakang” bagi pembaca 
mengenai apa yang akan diulas.

misalnya bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya.
3. Evaluasi, berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Hal ini 

dilakukan setelah melakukan tafsiran yang cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian 
ini penulis akan menyebutkan bagian yang bernilai (kelebihan) atau bagian yang kurang 

ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut bernilai/berkualitas atau tidak 
untuk ditonton/disaksikan.

Pengertian Peta Konsep (Mind Mapping) 
Salah satu metode pembelajaran yang telah terbukti mampu mengoptimalkan hasil belajar 

adalah metode peta pikiran atau disebut mind mapping. Metode ini pertama kali diperkenalkan 
oleh Buzan pada awal 1970-an yaitu, seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, 
kreativitas dan pengembangan diri. Buzan (2008: 4) mengungkapkan bahwa mind mapping 

Sejalan dengan hal tersebut DePorter, dkk. (2005: 175-176) mengatakan bahwa peta konsep 
(mind mapping) adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak 
informasi.  Peta Konsep adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan 
kata-kata, ide-ide (pikiran), tugas-tugas atau hal-hal lain yang dihubungkan dari ide pokok 
otak. Peta Konsep juga digunakan untuk menggeneralisasikan, memvisualisasikan serta 

masalah, pengambilan keputusan serta dalam menulis. 

Langkah-langkah Membuat Peta Konsep (Mind Mapping) 
Sebelum membuat sebuah peta konsep diperlukan beberapa bahan, yaitu kertas kosong 

tak bergaris, pena dan pensil warna, otak, serta imajinasi. Buzan (2008: 15) mengemukakan 
ada tujuh langkah untuk untuk membuat mind mapping. Tujuh langkah tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Dimulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya dilektakkan mendatar 

(landscape). Karena apabila dimulai dari tengah akan memberi kebebasan kepada otak untuk 
menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya secara lebih bebas dan alami. 

2. Menggunakan gambar atau foto untuk sentral. Karena sebuah gambar atau foto akan 
mempunyai seribu kata yang membantu otak dalam menggunakan imajinasi yang akan 
diungkapkan. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat otak tetap terfokus, 
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membantu otak berkosentrasi, dan mengaktifkan otak. 
3. Menggunakan warna yang menarik. Karena bagi otak, warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat peta konsep (mind mapping) lebih hidup, menambah energi pada 
pemikiran yang kreatif, dan menyenangkan. 

METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian

Rancangan penelitian menurut Masnur Muslich (2010: 144), rencana dan struktur penelitian 
yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan 
penelitiannya. Proses pelaksanaan tindakan dilaksanakan secara bertahap sampai penelitian ini 
berhasil. Prosedur tindakan dimulai dari (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan  menyusun teks 
ulasan  melalui Metode Peta Konsep (Mind Mapping) pada siswa Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 
1 Cibeber  tahun ajaran 2017/2018. Sesuai dengan tujuan, rancangan yang akan digunakan 
pada penelitian ini adalah rancangan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 
Menurut Issac (1971) dalam Masnur Muslich (2010: 144), penelitian tindakan kelas ini didesain 
untuk memecahkan masalah-masalah yang diaplikasikan secara langsung di dalam ajang kelas 
atau dunia kerja. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif oleh peneliti yang 
sekaligu sebagai guru bahasa Indonesia.

Penelitian ini mengambil judul “Upaya Meningkatkan Ketrampilan Menyusun Teks Ulasan 
Melalui Metode Pembelajaran Peta Konsep Pada Siswa Kelas XII IPS 4 SMA Negeri 1 Cibeber 
Tahun Pelajaran 2017/2018”

Lokasi dan Subjek Penelitian .
1. Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 1 Cibeber .
2. Subjek penelitian adalah siswa kelas Siswa Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 1 Cibeber, sejumlah 

20 siswa terdiri dari 4 putra dan 16 putri. Subyek penelitian ini mempunyai ketrampilan  yang 
berbeda-beda yakni ada sebagaian siswa yang mempunyai ketrampilan  sedang, rendah, 
serta sangat rendah.

Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Menurut Tim Pelatih Proyek 

dilakukan untuk meningkatkankemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan 
tugas,memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu,serta memperbaiki 
kondisi dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3)

Sedangkan menurut Mukhlis (2000: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 

dilakukan.Adapun tujuan utama dari PTK adalah untukmemperbaiki/meningkatkan praktek 
pembelajaran secara berkesinambungan,sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan 
budaya meneliti dikalangan guru (Mukhlis, 2000: 5).
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Prosedur Penelitian Pra Siklus
Sebelum dilaksanakan siklus I maka peneliti terlebih dahulu melakukan tahap pra siklus. 

Pada tahap ini, peneliti yang sekaligus sebagai guru bahasa Indonesia  belum menerapkan 
metode peta konsep dalam pembelajaran menyusun teks ulasan   di Kelas XII IPS 4. Untuk 
lebih jelasnya, pada tahap pra siklus tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan

permasalahan bagaimana meningkatkan ketrampilan  menyusun teks ulasan  pada siswa Kelas 
XII IPS 4. Peneliti merumuskan hipotesis tindakan. Sehingga hipotesis tindakan yang dirumuskan 
bersifat tentatif yang menetapkan dan merumuskan rancangan yang didalamnya meliputi :
2. Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut :
 a) Peneliti melakukan praktek pada pelajaran menyusun teks ulasan  untuk melaksanakan 

desain pembelajaran dalam rangka meningkatkan ketrampilan  menyusun teks ulasan  
melalui metode ceramah

 b) Peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa yang dalam hal ini adalah sebagai subjek 
penelitian, yaitu dengan pengamatan secara sistematis tehadap kegiatan yang dilakukan 
dikelas. Kegiatan pengamatan dilakukan komprehensif dengan memanfaatkan alat perekam 
dan pedoman  pengamatan.

: analisis, sintesis, pemaknaan,penjelasan, dan penyimpulan data dan informasi yang berhasil 

yang diterapkan dalam meningkatkan ketrampilan  menyusun teks ulasan  dan kemudian 
menganalisa pemasalahan yang muncul yang selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk melakukan 
perencanaan pembelajaran yang akan digunakan pada siklus ke I.

Pengumpulan Data
Teknik analisis data yang digunakan secara deskreptif yaitu hanya mengumpulkan data 

yang diperoleh melalui pengamatan dan tes hasil belajar di susun, dijelaskan, dan akhirnya di 
analisis dalam tiga tahapan yaitu:
1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan dan perbaikan pada 
penyederhanaan data. Pada tahap reduksi data pengamatan terhadap proses pembelajaran 
menyusun teks ulasan  .
2. Display Data (Penyajian Data )

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan tes hasil belajar berbentuk tabel dan kalimat 
sederhana setiap putaran.

Indikator Kinerja
Tujuan penelitian tindakan kelas yang di lakukan pada siswa Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 

1 Cibeber  Tahun Ajaran 2017/2018 adalah untuk memberikan pembelajaran menyusun teks 
ulasan  melalui metode pembelajaran peta konsep. Maka, yang menjadi indikator kinerja dalam 
penelitian ini adalah metode pembelajaran peta konsep dapat menjadi metode pembelajaran 
yang efektif kepada siswa pada materi menyusun teks ulasan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Table 4.1
Data Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus

No. Nama Siswa
Hasil Yang di Capai

Nilai Keterangan Nilai
Tuntas/Tidak Tuntas

1 Ai Nurhasanah 66 Tidak tuntas

2 Alfonso Sulaeman 70 Tidak Tuntas

3 Aulia Damayanti 79 Tuntas

4 Diki Septia Nugraha 66 Tidak tuntas

5 Herni Apriani 60 Tidak tuntas

6 Irna Septi Andriyani 66 Tidak tuntas

7 Linda Nursilah 79 Tuntas

8 Muh. Ichsan Alwi Albiansyah 80 Tuntas

9 65 Tidak tuntas

10 Nuryani Siti Rahmah 80 Tuntas

11 Rachman Syahwaldi 62 Tidak tuntas

12 Rani Febrianti 62 Tidak tuntas

13 Reres 67 Tidak tuntas

14 Resi Astuti 78 tuntas

15 Resti Nila Rahayu 70 Tidak tuntas

16 Rosidah 66 Tidak tuntas

17 Septiani 70 Tidak tuntas

18 Siti Rochmah 82 Tuntas

19 Sumati 80 Tuntas

20 Febi Lestari Alami 80 Tuntas
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Tabel 4.2

Menyusun Teks Ulasan  Melalui Metode Peta Konsep Pada Siklus 1”

No Nama
INDIKATOR SKOR

1 2
1 2 1 2

1 Ai Nurhasanah v v 4
2 Alfonso Sulaeman v v 3
3 Aulia Damayanti v v 3
4 Diki Septia Nugraha v v 3
5 Herni Apriani V v 2
6 Irna Septi Andriyani V v 2
7 Linda Nursilah V v 2
8 Muh. Ichsan Alwi Albiansyah v v 4
9 v v 4
10 Nuryani Siti Rahmah v v 4
11 Rachman Syahwaldi V v 2
12 Rani Febrianti v v 3
13 Reres v v 3
14 Resi Astuti V v 2
15 Resti Nila Rahayu V v 2
16 Rosidah v v 3
17 Septiani v v 4
18 Siti Rochmah v v 4
19 Sumati v v 3
20 Febi Lestari Alami v v 3

Keterangan :

Indikator 2 : Siswa mampu menyusun teks ulasan secara kelompok

yang dihadapi oleh siswa dalam menyusun teks ulasan ,  akan tetapi penerapan metode 
Pembelajaran Peta Konsep  pada siklus I ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada 
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antusiasme yang ditunjukkan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran serta penguasaan 
meteri.

Dengan menggunakan  metode pembelajaran peta konsep pembelajaran menyusun teks 
ulasan  dapat kondusif. Berikut adalah data hasil belajar siswa dalam menyusun teks ulasan  
pada siklus I.

Tabel 4.3
Data Hasil Belajar Siswa Dalam Menyusun Teks Ulasan  Melalui Metode Peta Konsep 

Pada Siklus 1

No Nama Siswa
Hasil Yang di Capai

Nilai Keterangan Nilai
Tuntas/Tidak Tuntas

1 Ai Nurhasanah 80 Tuntas
2 Alfonso Sulaeman 80 Tuntas
3 Aulia Damayanti 80 Tuntas
4 Diki Septia Nugraha 88 Tuntas
5 Herni Apriani 88 Tuntas
6 Irna Septi Andriyani 66 Tidak tuntas
7 Linda Nursilah 90 Tuntas
8 Muh. Ichsan Alwi Albiansyah 80 Tuntas
9 85 Tuntas

10 Nuryani Siti Rahmah 89 Tuntas
11 Rachman Syahwaldi 62 Tidak tuntas
12 Rani Febrianti 88 Tuntas
13 Reres 79 Tuntas
14 Resi Astuti 66 Tidak tuntas
15 Resti Nila Rahayu 70 Tidak tuntas
16 Rosidah 66 Tidak tuntas
17 Septiani 88 Tuntas
18 Siti Rochmah 72 Tidak Tuntas
19 Sumati 80 Tuntas
20 Febi Lestari Alami 70 Tidak Tuntas
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Tabel 4.4
Hasil Pengamatan Terhadap Siswa

Konsep Pada Siklus 2

No. Nama
Indikator Skor
1 2

1 2 1 2
1 Ai Nurhasanah v v 4
2 Alfonso Sulaeman v V 3
3 Aulia Damayanti v v 4
4 Diki Septia Nugraha v V 3
5 Herni Apriani v v 3
6 Irna Septi Andriyani v v 4
7 Linda Nursilah v v 4
8 Muh. Ichsan Alwi Albiansyah v v 4
9 v v 3
10 Nuryani Siti Rahmah v v 4
11 Rachman Syahwaldi v v 3
12 Rani Febrianti v v 3
13 Reres v v 4
14 Resi Astuti v v 3
15 Resti Nila Rahayu v v 3
16 Rosidah v v 3
17 Septiani v v 4
18 Siti Rochmah v v 4
19 Sumati v v 3
20 Febi Lestari Alami v v 4

Keterangan :

Indikator 2 : Siswa mampu menyusun teks ulasan secara kelompok
Dari  hasil pengamatan pada siklus II, pembelajaran menulis surat peribdi melalui metode 

Rudy S.Y.



70

Jurnal Ilmiah Pendidikan Inspirator Guru

Penerapan model pembelajaran peta konsep banyak menuntut peran aktif siswa baik dalam 
kerja kelompok maupun yang bersifat individu.Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil 
belajar siswa yang mengalami peningkatan dimulai dari pelaksanaan pra siklus sampai 
pada siklus II sebagaimana dijabarkan dalam tabel perolehan nilai dibawah ini.

Tabel 4.5
Data Hasil Belajar Siswa Dalam Menyusun Teks Ulasan  Melalui Metode Peta Konsep Pada 

Siklus II

No Nama Siswa
Hasil Yang di Capai

Nilai Keterangan Nilai 
Tuntas/Tidak Tuntas

1 Ai Nurhasanah 80 Tuntas
2 Alfonso Sulaeman 80 Tuntas
3 Aulia Damayanti 82 Tuntas
4 Diki Septia Nugraha 85 Tuntas
5 Herni Apriani 90 Tuntas
6 Irna Septi Andriyani 75 Tuntas
7 Linda Nursilah 88 Tuntas
8 Muh. Ichsan Alwi Albiansyah 80 Tuntas
9 87 Tuntas
10 Nuryani Siti Rahmah 85 Tuntas
11 Rachman Syahwaldi 75 Tuntas
12 Rani Febrianti 80 Tuntas
13 Reres 88 Tuntas
14 Resi Astuti 85 Tuntas
15 Resti Nila Rahayu 80 Tuntas
16 Rosidah 79 Tuntas
17 Septiani 88 Tuntas
18 Siti Rochmah 81 Tuntas
19 Sumati 80 Tuntas
20 Febi Lestari Alami 90 Tuntas

Proses pembelajaran pada siklus I mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 
studi awal pembelajaran. Proses pembelajaran pada studi awal aktivitas dan motivasi siswa 
belum muncul, hal ini disebabkan pembelajaran masih konvensional. Penyampaian informasi 
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hanya dengan metode ceramah saja.
Pada proses pembelajaran siklus I aktivitas siswa mulai terlihat dan motivasi siswa 

dalam proses pembelajaran juga meningkat. Hal ini disebabkan sudah adanya perubahan 
metode pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan baik. Dalam siklus 1 peneliti menerapkan 
metode pembelajaran peta konsep. Metode pembelajaran peta konsep merupakan konsep 

merepresentasikan suatu pengetahuan, biasanya berupa beberapa gambar kotak atau lingkaran 
berisikan tulisan terkait mengenai konsep yang dipelajari. Dengan menerapkan metode ini 
maka aktivitas pembelajaran lebih bermakna dan meningkat, siswa lebih aktif, dan kreatif serta 
memiliki motivasi belajar yang lebih baik lagi.

Hasil belajar pada siklus 1 juga meningkat di bandingkan dengan siklus sebelumnya, 
dapat di lihat dari hasil belajar siswa. Pada siklus ini lebih banyak siswa yang mencapai tuntas 
belajar yaitu sebanyak 13 siswa.

Pada siklus ini pelaksanaan metode Pembelajaran peta konsep juga sama seperti yang di 
terapkan pada siklus I, dan hasil dari metode penelitian yang sudah di laksanakan menunjukkan 

menyusun teks ulasan  pada mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 
1 Cibeber. Pada siklus 2 ini seluruh siswa Kelas XII IPS 4 yang berjumlah 20 siswa mampu 
mencapai tuntas belajar.

Perbandingan Jumlah Siswa Tuntas Belajar Pada Pra Siklus , Siklus 1 dan Siklus 2

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  BAB  terdahulu,  maka peneliti  

membuat  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  SMA Negeri 1 Cibeber  yaitu: 
“Upaya Meningkatkan Ketrampilan  Menyusun Teks Ulasan  Melalui Metode Pembelajaran 
Peta Konsep pada Siswa Kelas XII IPS 4  SMA Negeri 1 Cibeber  Tahun Ajaran 2017/2018” 
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perilaku kurangnya ketrampilan  menyusun teks ulasan , maka dalam proses dan jangka waktu 
yang tidak pendek, metode pembelajaran peta konsep tersebut berdampak positif bagi siswa 
yaitu siswa yang tersebut bisa meningkatkan ketrampilan  menyusun teks ulasan . Terbukti 
pada perolehan hasil belajar siswa yang terus meningkat dari  pra siklus hingga siklus 2. Pada 
pra siklus di mana pembelajaran masih menggunakan metode ceramah siswa yang mampu 
tuntas belajar hanya sejumlah 8 siswa, kemudian pada siklus 1 peneliti menerapkan metode 
pembelajaran  peta konsep, dan hasil dari siklus 1 adalah terdapat 13 siswa yang tuntas belajar. 
Pada siklus 2 masih dengan  metode pembelajaran peta konsep maka seluruh siswa Kelas XII 
IPS 4  yang berjumlah 20 siswa dapat  mencapai ketuntasan belajar.

Berdasarkan kesimpulan  di  atas,  maka  peneliti  membuat  saran-saran  berikut: Jika 
ingin meningkatkan ketrampilan  menyusun teks ulasan  maka jalankan panduan metode 
pembelajaran peta konsep dengan benar dan sungguh-sungguh. 

Metode pembelajaran peta konsep ini ternyata pas sekali di terapkan untuk permasalahan 
siswa  yang kurang terampil dalam menyusun teks ulasan . Maka jika anda mempunyai siswa 
yang kurang mampu dalam menyusun teks ulasan  dan Ingin meningkatkan meningkatkan 
ketrampilan nya maka terpilah dengan metode tersebut.
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