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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

       Setelah  melakukan penelitian tindakan kelas siklus I dan siklus II, dengan 

menerapkan model Quantum Learning untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa SD pada mata pelajaran IPA materi pokok pesawat 

sederhana, maka berdasarkan  hasil analisis data temuan temuan-temuan di 

lapangan, menurut  dugaan peneliti, tindakan pembelajaran dengan  

menerapankan model Quantum Learning melalui teknik rancangan TNDUR 

(tumbuhkan, namai, demonstrasikan ulangi, rayakan) dapat dikatakan berhasil 

(efektif), baik itu dalam proses perencanaan (rancangan) model Quantum 

Learning, pelaksanaan pembelajaran dengan model Quantum Learning, 

maupun perkembangan/peningkatan keterampilan proses sains siswa. Agar 

mendapatkan  penjelasan yang komprehensif mengenai hal tersebut, berikut 

ini akan di deskripsikan secara lebih khusus: 

1. Pelaksanaa Pembelajaran Dengan Model Quantum Learning 

       Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II, dengan 

menerapkan model Quantum Learning, secara garis besar berjalan dengan 

baik. Hal tersebut terbukti berdasarkan  data hasil temuan pada PTK siklus 

I dan Siklus II yang peneliti peroleh, di mana pada saat 

mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran rancangan model 

Quantum Learning, yang dimulai dari kegiatan: (1) pra proses 

pembelajaran (pemasangan poster, proyektor/video, speaker, pengaturan 

tempat duduk, pemasangan musik latar), terbukti kegiatan tersebut dapat 

diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan motivasi 

(antusiasme) belajar siswa dan mempermudah siswa dalam memahami 

suatu konsep, selain itu dapat mengakomodasi modalitas belajar siswa 

(visual, auditorial, dan kinestetik) sehingga semua siswa aktif di dalam 

proses pembelajaran, dengan pengaturan tempat duduk secara berkelompok 
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dapat mempermudah siswa untuk berkomunikasi, dan dengan 

menggunakan musik latar Vivaldi Four sesasons terlihat siswa menjadi 

lebih rilek, sehingga mudah dalam memahami materi pembelajaran ; (2) 

proses pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan awal, pada kegiatan ini 

guru mengajak siswa melakukan permainan untuk melakukan penyegaran, 

di mana pada siklus I bermain “Kepala, pundak, lutut, kaki”, dan  pada 

siklus II bermain “Goyang penguin khatulistiwa”, hal tersebut sudah 

terlaksana dengan baik, dan terbukti siswa sangat senang, terlihat dari 

wajahnya yang  ceria dan segar kembali. Melakukan kegiatan apersepsi 

dengan menyanyikan lagu anak-anak yang relevan dengan materi seperti 

pada siklus I bernyanyi lagu “Menanam jagung dan bermain layang-

layang”, dan pada siklus II bernyanyi lagu “Bagun tidur dan kring-kring 

ada sepeda”. Kegiatan apersepsi tersebut sebagai  implementasi asas dasar 

Quantum Learning “Bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan 

dunia kita kedunia mereka”, apersepsi tersebut diduga sangat efektif untuk 

mengeksplorasi dan mengaitkan pengetahuan awal siswa tentang materi 

yang akan dipelajari, hal tersebut terbukti pada kegiatan awal siswa sudah 

dapat memahami pokok materi yang akan dipelajarinya. Yang kedua 

kegiatan inti dengan menerapkan rancangan TANDUR (tumbuhkan, alami, 

namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan). Pada kegiatan tumbuhkan 

siswa melakukan pengamatan video dan poster, membuat pertanyaan 

penelitian, membuat hipotesis, pada langkah alami siswa melakukan 

percobaan tuas, katrol, dan roda berporos, pada langkah namai siswa 

melakukan identifikasi/kelasifikasi, membuat generalisasi, membuat 

kesimpulan, pada langkah demonstarsikan siswa melaporkan hasil 

percobaannya didepan kelas. Melalui pelaksanaan  langkah-langkah 

rancangan TANDUR tersebut terlihat siswa aktif  dalam menemukan, 

menanya, mencoba, mengolah dan menginformasikan materi yang 

dipelajarinya. Sehingga secara otomatis melalui langkah-langkah kegiatan 

tersebut dapat meningkatkan keterampilan proses sains 5M siswa. 
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       Akan tetapi, tidak dipungkiri didalam pelaksanaan masih ada kendala 

yang dihadapi, seperti pada keterbatasan alat peraga, sementara dengan 

menerapkan model Quantum Learning dengan rancangan TANDUR, 

siswa harus mengalami langsung suatu simulasi atau percobaan, agar dapat 

memahami konsep secara utuh. Selain itu kendala tidak cukupnya alokasi 

waktu pembelajaran dikarenakan banyaknya langkah-langkah 

pembelajaran yang harus dilaksanakan, seperti kegiatan Pra Poses 

pembelajaran (pemasangan poster, proyektor/video, speaker, pemasangan 

musik latar), kegiatan proses pembelajaran, yang pertama kegiatan awal, 

(berdoa, mengabsen siswa, melakukan permainan dan apersepsi), yang 

kedua kegiatan inti  dengan menerapkan rancangan TANDUR 

(tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan), pada 

kegiatan inti ini banyak memakan waktu karena pada kegiatan tersebut, 

anak harus mengamati, menanyakan, mencoba, mengasosiasi, dan 

menginformasikan hasil  pembelajarannya.  

2. Perkembangan/Peningkatan Keterampilan Proses Sains Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I dan II yang  peneliti peoleh, 

dengan menerapkan model Quantum Learning, melalui teknik rancangan 

TANDUR (tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan), 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa, khususnya 

KPS 5M dengan 12 indikatornya. Hal tersebut dapat dibuktikan 

berdasarkan hasil analisis data perbandingan perkembangan keterampilan 

proses sains 5M  siswa pada siklus I dan siklus II. Berdasarkan pembahasan 

hasil temuan-temuan perkembangan keterampilan proses tiga orang siswa 

yang menjadi fokus penelitian pada siklus I, dari 12 indikator 5M  yang 

diukur, terdapat 6 indikator yang sudah dapat dilakukan siswa dengan baik , 

sperti M1 indikator 1, M3 indikator 3, M4 indikator 1,3,4, M5 indikator 1. 

Sedangkan 6 indikator belum bisa dilakukan dengan baik, seperti KPS M2 

indikator 1,2,3, M3 indikator 1, M4 indikator 2, M5 indikator 2. Sedangkan 

pada siklus II mengalami peningkatan dari 12 indikator 5M  yang diukur, 

yaitu 10 indikator sudah dapat dilakukan siswa dengan baik, seperti KPS 
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M1 indikator 1, M2 indikator 1 dan 2, M3 indikator 2, M4 indikator 1 

sampai dengan 4, M5 indikator 1dan 2. Sedangkan  2 indikator belum bisa 

dilakukan dengan baik yaitu diantaranya KPS M2 indikator 3 dan M3 

indikator 1. Maka berdasarkan deskripsi perbandingan 

perkembangan/peningkatan KPS siklus I dan II tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model Quantum Learning dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains 5M siswa sekolah dasar pada pembelajaran IPA.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas siklus I dan II, dengan 

menerapkan model Quantum Learning, maka untuk perbaikan proses 

pembelajaran di kelas khususnya dalam menerapkan model Quantum 

Learning terdapat beberapa saran yang akan penelit ajukan, yaitu: 

1. Agar dapat melaksanakan model Quantum  Learning dengan optimal, 

maka seorang guru harus menganalisis strategi pembelajaran TANDUR 

yang disesuaikan dengan AMP, jika perlu atau kurang memadai boleh 

diadakan modifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan ditambah atau 

dikurangi. 

2. Untuk menerapkan model Quantum Learning pada pembelajaran IPA, 

guru harus menyediakan alat peraga yang lengkap dan memadai, agar 

strategi pembelajaran TANDUR dapat terealisasi dengan optimal. 

3. Gunakan poster yang berwarna warni karena diduga dapat menciptakan 

sugesti positif, dimana dari hasil observasi diperkirakan lebih dari 80% 

siswa antusias mengamati poster, dan implikasi akhirnya siswa lebih 

mudah dan cepat untuk mengingat atau memahami materi pembelajaran. 

4. Jika menggunakan musik  latar  pada proses pembelajaran, maka putarlah 

musik dengan ketukan 50-70 permenit,  karena diperkirakan dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa, dimana  emosi siswa kalihatan 

menjadi lebih stabil, dan dalam kondisi kesadaran  relaks (relaxed 

awareness), sehingga mereka lebih fokus dan siap untuk menerima 

pelajaran.  
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5. Kepada guru yang akan mengembangkan KPS, hendaknya lebih sering 

meminta kepada siswa  untuk  membuat prediksi-prediksi dalam rangka 

merumuskan hipotesis, selain itu  siswa harus selalu dibimbing dalam 

melakukan kegiatan percobaan agar dapat mengikuti prosedur  kerja 

secara sitematis, cermat dan teliti, sehingga mendapatkan data yang valid. 

 

 

 


