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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Pada penelitian yang telah dilakukan pada kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 

khususnya pada mata pelajaran matematika dan berdasarkan hasil pembahasan 

analisis data yang telah dijelaskan pada bab IV maka dapat diambil simpulan 

bahwa penerapan metode quantum teaching yang berbantuan media roda bilangan 

pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora 

Semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dengan memberi tindakan 

metode quantum teaching berbantuan roda bilangan dalam pembelajaran 

matematika, hasil belajar siswa pada siklus 1 terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar yang ditandai dengan 17 siswa (62,96 %) yang tuntas belajarnya dari 13 

siswa (48,15%) yang tuntas hasil belajarnya pada kondisi awal. Sedangkan hasil 

belajar pada siklus 2 mengalami peningkatan hasil belajar yang lebih baik lagi 

menjadi 25 siswa (92,6%) yang tuntas belajarnya dari 27 siswa secara 

keseluruhan.  

Hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten dapat meningkat karena diterapkannya metode Quantum 

Teaching yang berbantuan media roda bilangan pada pelajaran matematika  

dengan langkah-langkah TANDUR, sebagai berikut: 

a. Guru menciptakan kondisi kelas yang nyaman agar siswa berminat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Menyampaikan kepada siswa tujuan dari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

c. Mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman- pengalaman 

siswa. 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung 

dalam pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan. 
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e. Memberikan kata kunci atau rumus (karena mata pelajaran 

matematika) agar siswa mampu memahami dan mudah untuk 

mengingatnya. 

f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan 

hal- hal yang telah siswa ketahui dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

g. Merangkum dengan menyimpulkan materi yang telah diterima siswa 

atau dengan memberikan evaluasi. 

h. Memberikan penguatan kepada seluruh siswa dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini dapat di sarankan beberapa hal, yaitu  

a. Guru sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

matematika di kelas tidak hanya berorientasi pada perolehan hasil belajar 

siswa sebagai satu-satunya tujuan. Ada yang lebih penting, yaitu 

memperhatikan perkembangan siswa dalam pembelajaran bagaimana 

membuat siswa termotivasi untuk belajar dengan senang hati dan 

bergembira. Untuk dapat memenuhi tujuan itu, guru seyogyanya lebih 

kreatif dengan menyiapkan media atau alat peraga agar tercipta proses 

pembelajaran matematika yang optimal dan menjadikan pembelajaran 

matematika yang menyenangkan, dan lebih bermakna, serta  dapat 

mengubah pola pikir siswa yang menganggap matematika  itu sulit 

sehingga metode Quantum Teaching berpengaruh baik terhadap hasil 

belajar matematika siswa.  

b. Bagi kepala sekolah, agar selalu mejadi pemimpin yang memperhatikan 

pendidikan disekolahnya dengan memantau proses pembelajaran di kelas-

kelas untuk mengetahui situasi serta kondisi pembelajaran di kelas dan 

masalah-masalah yang muncul dan menjadi penggerak perbaikan 

pembelajaran yang melibatkan guru, siswa ataupun wali siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 


