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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai model quantum teaching 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas IV di salah satu 

SD Negeri di Kota Bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran matematika dengan menerapkan model quantum 

teaching  terdiri dari enam langkah TANDUR yaitu Tumbuhkan, Alami, 

Namai, Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan.  Proses pembelajaran matematika 

dengan menerapkan model quantum teaching  dengan kerangka belajar 

TANDUR pada pokok bahasan pecahan mengalami perkembangan dari siklus 

I ke siklus II. Pada siklus I, langkah TANDUR  belum terlaksana secara 

maksimal dikarenakan beberapa hal yaitu kekhasan tiap indikator yang belum 

tercapai, tidak terlihatnya kerjasama pada sebagian besar kelompok ketika 

berdiskusi, kurang antusiasnya siwa dalam belajar akibat tidak adanya 

motivasi dari guru, serta manajemen waktu yang kurang baik sehingga 

langkah-langkah pembelajaran TANDUR-pun tidak semua terlaksana. 

Kemudian pada siklus II, guru menggunakan lebih dari satu langkah 

TANDUR agar kekhasan setiap indikator dapat tercapai, pemberian motivasi 

tentang AMBAK (apa manfaatnya bagiku) pada siswa, pemberian peraturan 

selama berdiskusi dan pemberian waktu pada setiap tahapan-tahapan 

TANDUR. Sehingga pada siklus II ini, proses pembelajaran sudah dilakukan 

secara maksimal dan baik. 

2. Penerapan model quantum teaching dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan skor rata-rata 

siswa, ketuntasan belajar siswa, persentase tingkat keberhasilan siswa serta 

gain dan gain ternormalisasi. Skor rata-rata siklus I adalah 61.07 dan rata-rata 

skor siklus II adalah 76.67, peningkatan skor rata-rata dari siklus I ke siklus II 

adalah 15.6. Selain itu ketuntasan belajar siswa dari siklus I adalah 11 siswa 

(39.29% ) yang memiliki kriteria rendah dan ketuntasan belajar siswa siklus II 
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adalah 26 siswa (92.86%) yang memiliki kriteria sangat tinggi. Adapun 

ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I (39%) ke siklus 

II (92.86%) yaitu sebanyak 54.57%.  Sehingga persentase tingkat keberhasilan 

siswapun meningkat dari rendah ke sangat tinggi. Peningkatan juga dapat 

dilihat dari gain dan gain ternormalisasi, yaitu dimana seluruh siswa 

mengalami peningkatan. Sementara itu untuk level peningkatan, berdasarkan 

tabel terlihat bahwa terdapat 8 orang siswa yang memiliki level peningkatan 

rendah, 16 orang memiliki level peningkatan sedang dan 4 orang memiliki 

level peningkatan tinggi. Jadi model quantum teaching dinyatakan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas IV Sekolah Dasar 

pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.  

B. Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa SD, khususnya dalam 

menerapkan dan mengembangkan model quantum teaching. 

1. Guru harus mencantumkan alokasi waktu pada setiap tahapan pembelajaran 

TANDUR sebagai  patokan guru ketika mengajar. Hal tersebut dimaksudkan 

agar waktu tidak habis oleh tahapan TANDUR tertentu, sehingga nantinya 

langkah-langkah pembelajaranpun dapat terlaksana semua. 

2. Guru harus membuat tahapan-tahapan TANDUR sesuai dengan indikator 

pemahaman konsep matematis yang dipilih, artinya guru disini dapat 

menentukan berapa tahapan TANDUR yang dipakai, dan tentunya disesuaikan 

dengan indikator yang dipilih. Hal tersebut supaya kekhasan tiap-tiap 

indikator dapat terlihat, sehingga pemahaman konsep matematis siswapun 

dapat tercapai dan meningkat. 

3. Pada tahap tumbuhkan (T), guru harus memberitahukan tentang AMBAK (apa 

manfaatnya bagiku), karena dengan pemberian AMBAK, siswa dapat 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. AMBAK 

ini menekankan bagaimana sedapat mungkin bisa menghadirkan perasaan 



3 
 

 
Afni Nuraisyiah, 2016 

PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
MATEMATIS SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

dalam diri siswa bahwa apa yang mereka pelajari akan memberikan manfaat 

yang besar. 

4. Pada tahap alami (A), guru harus memfasilitasi siswa untuk melakukan 

serangkaian percobaan. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa mengalami 

kebermaknaan dalam belajar, sehingga pemahaman konsep matematis 

siswapun dapat tercapai dan meningkat. 

5. Pada tahap namai (N), guru harus membimbing siswa untuk berdiskusi 

mengerjakan soal menamai dalam LKK. Disini, guru harus memberikan 

peraturan terlebih dahulu kepada seluruh siswa sebelum melakukan kegiatan 

berdiskusi agar siswa dapat berdiskusi dengan baik dan tidak adanya dominan 

siswa yang pintar dalam mengerjakan LKK. 

6. Pada tahap demonstrasi (D), guru harus memiliki kemampuan  dalam 

mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif agar pada saat 

kelompok lain mendemonstrasikan hasil kerjanya, siswa lainnya 

memperhatikan.  

7. Pada tahap ulangi (U), guru harus mengkondisikan dan membimbing siswa 

untuk berlatih mengerjakan soal-soal tentang operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pecahan dengan banyak memberikan latihan soal kepada siswa. 

Hal tersebut supaya siswa terampil dalam menerapkan rumus atau operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan pada soal sesuai dengan 

pemahaman mereka. 

8. Pada tahap rayakan (R), guru harus merayakan keberhasilan siswa dalam 

memperoleh pengetahuan sesuai dengan karakteristik siswanya agar pada saat 

merayakan, seluruh siswa ikut bersama-sama merayakan keberhasilan mereka. 


