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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV tentang 

hasil penelitian pembelajaran IPA pokok bahasan mata sebagai salah satu 

indera manusia, dapat disimpulkan : 

1. Sebelum menggunakan model Quantum Teaching, hasil belajar serta 

aktivitas siswa kurang memuaskan.  Pemahaman siswa terhadap materi 

masih kurang karena metode yang digunakan membuat siswa kurang 

bergairah dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 

2. Saat proses pembelajaran dengan menggunakan model Quantum 

Teaching, terlihat siswa antusias dan bersemangat dalam menjalani 

proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih bersemangat dalam 

menjalani proses pembelajaran, lebih aktif dan kritis terhadap 

lingkungan belajar karena selama proses pembelajaran berlangsung 

peneliti berusaha untuk mengikutsertakan siswa dalam setiap langkah-

langkah pembelajaran. Dengan model Quantum Teaching, yang 

menggunakan macam-macam metode atau cara pembelajaran yang 

menarik, materi pembelajaran dapat dipahami dengan lebih baik 

karena siswa mengalami serta mempraktekkan materi yang dipelajari 
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secara langsung. Hal ini pun perlu didukung oleh sarana serta media 

pembelajaran yang memadai. Media pembelajaran pun bisa 

menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan. Sedang 

sarana atau pun media pembelajaran, guru dapa tmemanfaatkan secara 

sekreatif dan membuatnya menjadi semenarik mungkin.  

3. Setelah penerapan model Quantum Teaching, aktivitas serta hasil 

belajar pada siswa terlihat mengalami kemajuan yang cukup 

memuaskan dibanding sebelum diterapkannya model Quantum 

Teaching. Hasil sebelum menerapkan model Quantum Teaching 

diperoleh 10,4% yang mencapai KKM 68 atau hanya 5 siswa yang 

lulus, sedang pada siklus I terlihat peningkatan yaitu hasil yang 

diperoleh sebesar 54,2% atau sebanyak 26 orang siswa yang mencapai 

KKM. Peneliti merasa belum cukup berhasil dengan presentasi 

kelulusan  dari siklus 1, dan melanjutkan  ke siklus ke 2 serta diperoleh 

hasil yang memuaskan yaitu 83,3% dari 100% yang berarti sebanyak 

40 siswa dari total  jumlah siswa 48 orang. 

B. Rekomendasi 

1. Diharapkan dapat menambah wawasan guru mengenai model 

Quantum Teaching sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa 

2. Kerjasama antar guru dengan kepala sekolah diperlukan untuk 

menerapkan model Quantum Teaching sehingga sesuai dengan tujuan 
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serta asas dari Quantum Teaching yaitu Bawalah dunia mereka ke 

dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. 

3. Dalam penerapan model Quantum Teaching harap diperhatikan setiap 

unsur yang diperlukan seperti penataan ruangan, penempatan poster-

poster afirmasi, musik, dan sebagainya. 


