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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Melalui Model Pembelajaran Quantum Learning Materi Peredaran Darah 

Manusia “Pembuluh Nadi/ Arteri” Pada Siswa Kelas V SDN Salaman Mloyo 

Kecamatan Semarang Barat Tahun Ajaran 2017/2018, maka pada bab terakhir 

dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan model pembelajaran Quantum Learning di kelas V 

dilaksanakan dengan tahapan TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, dan Rayakan. Pelaksanaan model pembelajaran 

quantum learning ini sangat mudah untuk diterima oleh siswa.  

2. Adapun peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Salaman Mloyo 

dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Learning yaitu sebuah 

upaya yang dilaksanakan oleh penulis diantaranya adalah dengan 

menerapkan sebuah model pembelajaran baru yakni model pembelajaran 

Quantum Learning. Pada Siklus I sampai dengan Siklus III, telah 

menunjukkan adanya perubahan pada tingkat ketuntasan belajar klasikal 

yang lebih baik dibanding pada saat tahap Pra Siklus. 

3. Dalam menerapkan model pembelajaran Quantum Learning diketahui 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Peningkatan pada hasil belajar 

siswa, dimulai dari segi rata-rata yang diperoleh siswa pada saat tahap Pra 

Siklus yaitu sebesar 53,5. Setelah adanya penerapan model pembelajaran 

Quantum Learning tahap Siklus I, nilai rata-rata siswa mencapai 65,5. 

Dan dilanjutkan pada Siklus II dengan nilai rata-rata siswa adalah 73,5. 

Kemudian dilanjutkan kembali pada tahap akhir yaitu tahap Siklus III, 

dengan nilai rata-rata siswa yaitu 83. 
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B. Saran 

1. Bagi Guru 

Saran untuk guru, bila dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

alangkah lebih baiknya perlu menggunakan sebuah strategi, model, metode, 

teknik, taktik yang bervariasi dan inovatif. Sehingga nantinya siswa dapat 

memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dengan mudah, 

karena berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran yang dapat menentukan 

adalah seorang guru itu sendiri. Oleh sebab itu guru harus dapat 

memaksimalkan sebuah pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan 

dan bermakna. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis 

menyarankan kepada guru untuk: 

a. Menerapkan model pembelajaran Quantum Learning pada materi 

Peredaran Darah Manusia di kelas V SDN Salaman Mloyo kecamatan 

Semarang Barat Tahun Ajaran 2017/2018, karena dengan penerapan 

model pembelajaran tersebut dapat mempermudah siswa kelas V 

dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan. 

b. Guru tidak boleh enggan dalam menyiapkan sebuah pembelajaran 

yang inovatif. Guru hendaknya memilih model pembelajaran atau 

metode pembelajaran yang bervariasi dan harus disesuaikan dengan 

materi pembelajaran. 

c. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, nyaman, dan tentunya menyenangkan. 

2. Bagi Siswa 

Selalu tingkatkan hasil belajar pada semua mata pelajaran, karena dengan 

meningkatnya hasil belajar maka peningkatan juga akan terjadi pada rasa 

antusias dan semangat untuk belajar serta akan meningkat juga prestasi belajar 

yang akan diperoleh. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur yang dapat penulis panjatkan kepada Allah 

Swt. Karena berkat rahmat, hidayah, serta innayahNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dari sebuah hasil penelitian tindakan kelas ini dengan 

baik dan lancar. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam 

melancarkan proses penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada semua 

pihak bila terdapat kekurangan atas skripsi ini. Sekiranya skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan adanya masukan, komentar, kritik dan saran dari 

semua pihak yang senantiasa penulis nantikan. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyyah yang akan mendatang. Aamiin Ya 

Rabbal’alaamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


