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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penerapan 

model Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika kelas III sekolah dasar, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model Quantum Teaching 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III di SD dalam 

pelaksanaannya guru sudah dapat melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran model Quantum Teaching sesuai dengan RPP yang sudah di 

buat. Langkah-langkah pembelajaran Quantum Teaching yang telah 

dilaksanakan adalah (1) Tumbuhkan, kegiatan yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan kegiatan tepuk semangat dan membuat ice breaking untuk 

memotivasi siswa, melakukan tanya jawab, menyampaikan tujuan dan 

gambaran pembelajaran serta menfaat yang diperoleh setelah pembelajaran. 

(2) Alami, kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi siswa untuk 

mendapatkan pengalaman belajar dengan percobaan dan penugasan. (3) 

Namai, membimbing siswa menamai konsep yang telah dipelajari. (4) 

Demonstrasi, kegiatan yang dilakukan yaitu memberi kesempatan kepada 

siswa untuk memaparkan hasil percobaan yang telah dilakukan di depan 

kelas. (5) Ulangi, kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengulangi materi 

yang telah diajarkan dengan bertanya jawab dan penugasan, dan (6) 

Rayakan, perayaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan pujian, serta 

pemberian hadiah. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Quantum Teaching dapat meningkatkan perilaku belajar siswa menjadi 

lebih antusias, termotivasi dalam belajar dan aktif baik dalam partisipasi, 

kegiatan kelompok serta aktif dalam menjawab pertanyaan guru. 

5.1.2 Hasil belajar yang diperoleh siswa setelah menggunakan model Quantum 

Teaching mengalami peningkatan dari pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada 
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pra siklus hanya 39% siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM, kemudian 

pada siklis I mengalami peningkatan menjadi 66%, dan pada siklus II siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM yaitu 93%. 

5.2 REKOMENDASI 

          Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model Quantum 

Teaching, maka peneliti memberikan rekomendasi khususnya dalam pembelajaran 

Matematika di sekolah dasar sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi guru, model pembelajaran  Quantum Teaching dapat menjadikan salah 

satu pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan  

hasil belajar siswa. Dengan menerapkan model Quantum Teaching, guru 

dapat meningkatkan aktivitas siswa secara optimal  dan menumbuhkan 

minat dan motivasi untuk belajar. Namun dalam menerapkan model 

Quantum Teaching guru perlu menguasai keadaan kelas agar tercipta 

lingkungan belajar yang efektif.  

5.2.2 Bagi Siswa, penerapan model Quantum Teaching dapat melatih siswa 

menciptakan suasana belajar yang efektif, nyaman dan menyenangkan 

sehingga dapat mencapai keberhasilan belajar siswa meraih pengetahuan. 

5.2.3 Bagi sekolah, sebaiknya lebih memfasilitasi untuk guru-guru dalam 

mengembangkan penerapan model Quantum Teaching dalam segi fasilitas 

seperti sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai penunjang media 

pembelajaran. Sekolah diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi agar 

guru bisa mendapatkan informasi dan bahan referensi kajian perbaikan 

dalam pembelajaran serta berbagai acuan untuk peningkatan kualitas hasil 

proses pembelajaran, profesiolisme guru, Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dan mutu pendidikan sekolah. Dengan begitu, pelaksanaan 

pembelajaran akan terselenggara dengan baik. 

5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya, penerapan model Quantum Teaching dapat 

diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

syarat guru harus lebih memperhatikan setiap langkah yang ada pada model 

Quantum Teaching.  


