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Abstract: This study aimed to know the im provement of students’
achievement and students’ response to applying the quantum
teaching with mind mapping technique in mathematics study.
Using a classroom action research design, this study involved
grade five of SD No 2 Bongan in school year 2008/2009 . Data is
collected from students’ work and students’ response by the scale
Linkert enquette. Result of this study show the students’
achievement is improved and the students’ response is positive.

Kata Kunci: Quantum Teaching, Teknik Mind Mapping, prestasi belajar

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTE K) telah membawa

perubahan hampir di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu dunia pendidikan

perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan tuntutan untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sebab melalui proses

pendidikan akan terlahir generasi muda yang berkualitas yang diharapkan mampu

mengikuti perubahan dan perkembangan kemajuan zaman di segala aspek

kehidupan. Pada hakekatnya mutu pendidik an dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya faktor yang paling menentukan prestasi belajar siswa dalam proses

pembelajaran adalah guru sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pembelajaran

guru hendaknya mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran sesuai

dengan materi yang akan diajarkan agar siswa lebih termotivasi untuk belajar.



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran

matematika di kelas V SD No. 2 Bongan Tabanan diperoleh informasi bahwa

prestasi belajar siswa masih tergolong rendah. Re ndahnya prestasi belajar siswa

dalam pelajaran matematika diduga disebabkan oleh beberapa fak tor seperti: (1)

guru kurang memberikan motivasi sehingg a prestasi belajar siswa rendah, (2)

kurangnya kesadaran siswa untuk memotivasi diri untuk belajar, (3) metode yang

digunakan guru dalam mengajar matematika adalah dengan menggunakan model

transfer informasi atau ceramah dan terlalu monoton. Untuk itu perlu dipikirkan

bagaimana merancang suatu pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan -

permasalahan yang ada di kelas tersebut. Salah satu model pembelajaran yang

dapat diterapkan adalah model pembelajaran kuantum ( quantum teaching). Model

pembelajaran kuantum mampu merangsang kreativitas siswa, karena dalam

proses pembelajaran siswa tidak hanya menerima secara pasif apa yang diberikan

oleh guru tetapi siswa diharapkan aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah

matematika. Untuk lebih menunjang keberhasilan dari model pembelajaran

kuantum maka digunakan teknik mind mapping. Dengan demikian siswa dapat

mengetahui manfaat dari materi yang dipelajarinya, sehingga siswa akan lebih

termotivasi untuk belajar.

Fokus penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar matematika

siswa kelas V SD No. 2 Bongan tahun pelajaran 2008/2009 melalui penerapan

model pembelajaran kuantum (quantum teaching) dengan teknik mind mapping

dalam pembelajaran bangun datar. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1)

seberapa besar peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas V SD No.2

Bongan tahun pelajaran 2008/2009 setelah diterapk annya model pembelajaran

Kuantum (Quantum Teaching) dengan teknik Mind Mapping dalam pembelajaran

Bangun Datar?, (2) Bagaimana respons siswa kelas V SD No. 2 Bongan tahun

pelajaran 2008/2009 terhadap penerapan model pembelajaran Kuantum ( Quantum

Teaching) dengan teknik Mind Mapping dalam pembelajaran Bangun Datar?

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan

penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi



belajar matematika siswa kelas V SD No.2 Bong an tahun pelajaran 2008/2009

setelah diterapkannya model pembelajaran Kuantum ( Quantum Teaching) dengan

teknik Mind Mapping dalam pembelajaran Bangun Datar, (2) untuk mengetahui

respons siswa kelas V SD No. 2 Bongan tahun pelajaran terhadap penerapan

model pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan teknik Mind Mapping

dalam pembelajaran Bangun Datar.

Pembelajaran Matematika di SD

Suparno (1997:13) menyatakan bahwa proses konstruksi pengetahuan

bercirikan antara lain sebagai berikut:

(1) Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari
apa yang telah mereka lihat, dengar, r asakan dan alami. Konstruksi
pengetahuan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh pengertian yang telah
siswa miliki, (2) Konstruksi pengetahuan adalah proses yang terus
menerus. Setiap berhadapan dengan fenomena atau persoalan baru,
diadakan rekonstruksi baik secara kuat atau lemah, (3) Belajar bukanlah
kegiatan mengumpulkan fakta, melai nkan lebih dari suatu pengemban gan
pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar bukanla h hasil
pengembangan, melainkan merupakan perkembangan itu sendiri, suatu
perkembangan yang memiliki penemuan dan pengaturan kembali
pemikiran seseorang, (4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada
waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang p emikiran lebih
lanjut. Situasi ketidakseimbangan ( disequilibrium) adalah situasi yang baik
untuk memacu belajar.

Ciri-ciri di atas memberikan acuan bahwa dalam pembelajaran

matematika, setiap siswa harus mengonstruksi pengetahuannya sendiri dan

mempunyai cara sendiri untuk mengerti serta mengetahui kekhasan dalam dirinya

termasuk keunggulan dan kelemahannya dalam memahami sesuatu.

Secara spesifik Hudoyo (1998:5) menyatakan bahwa pembelajaran

matematika menurut pandangan kon struktivis antara lain dicirikan s ebagai

berikut:

(1) Siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi matematika
secara bermakna dengan bekeja dan berpikir. Siswa belajar bagaimana
belajar itu. (2) Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain



sehingga menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa agar pemahaman
terhadap informasi (materi) kompleks terjadi. (3) Orientasi pembelajaran
adalah investigasi dan penemuan yang ada pada dasarnya adalah
pemecahan masalah.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat dikatakan bahwa

pembelajaran matematika adalah pembangunan atau pembentukan pengetahuan.

Pembentukan pengetahuan inilah yang harus dibuat oleh siswa. Dalam

pembelajaran kuantum, informasi tidak berlangsung satu arah dari sumber ke

penerima informasi, dalam hal ini dari guru k e siswa, tetapi pemberian makna

oleh siswa kepada pengalamannya.

Tujuan pembelajaran matematika di SD dapat dibedakan menjadi dua

bagian, yaitu: (1) tujuan yang bersifat formal berkaitan dengan penataan pikiran

dan pembentukan sikap anak, (2) tujuan yang b ersifat material yaitu berkaitan

dengan penggunaan dan penerapan matematika.

Prestasi Belajar Matematika

Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:895)

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

dikembangkan melalui mata pelajaran yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes

atau angka yang diberikan oleh guru. Sedangkan belajar menurut Depdiknas

(2002:6) adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, perubahan tingkah

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengal aman.

Jadi prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh dari perubahan

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata

pelajaran berupa nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.

Model Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching)

Pembelajaran kuantum (Quantum Teaching) diciptakan berdasarkan teori -

teori pendidikan seperti Accelerated Learning dari Lozanov, Multiple

Intelegences dari Garder, Neuro-Linguistic Programming dari Grinder dan

Bandler, Experiental Learning dari Hahn, Socratic Inquiry, Cooperative Learning

dari Johnson dan Johnson, dan Element of Effective Instruction dari Hanter



(Porter, 2003:4). Pembelajaran kuantum adalah pengubahan belajar yang meriah

dengan segala nuansanya. Kata quantum berart i interaksi yang mengubah energi

menjadi cahaya, dengan demikian quantum teaching adalah pengubahan

bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar.

Komponen-komponen Pembelajaran Kuantum ( Quantum Teaching)

a. Sintaks

Kerangka rancangan pembelajaran kuantum dik enal dengan istilah TANDUR,

yang di dalamnya memiliki 6 tahap atau fase yaitu Tumbuhkan, Alami,

Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan (Porter, 2003:88). Tumbuhkan

berarti menumbuhkan minat belajar siswa dengan cara memberitahukan

manfaat materi yang akan dipelajari. Alami berarti guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman -pengalaman umum

yang dapat dimengerti oleh mereka. Namai berarti guru menyediakan kata-

kata kunci, konsep, rumus yang merupakan materi utama y ang menjadi pesan

pembelajaran. Demonstrasikan berarti guru menyediakan kesempatan bagi

siswa untuk dapat menunjukkan kemampuannya. Ulangi berarti guru

menunjukkan kepada siswa cara -cara mengulang materi dan menegaskan

bahwa mereka benar-benar tahu akan apa yang dipelajar i. Rayakan berarti

guru memberikan pengakuan atas upaya yang telah dilakukan siswa dalam

menampilkan penyelesaian, partisipasi, pemerolehan keterampilan, dan ilmu

pengetahuannya.

b. Prinsip Reaksi

Dalam pembelajaran kuantum ada lima prinsi p dasar yang mempengaruhi

terciptanya lingkungan be lajar yang kondusif (Porter, 2003:56). Adapun

kelima prinsip dasar tersebut adalah: (1) Prinsip segalanya berbicara berarti

seluruh lingkungan kelas membawa pesan ke pebelajar. (2) Prinsip segalanya

bertujuan berarti semua pembelajaran haruslah mempunyai tujuan -tujuan yang

jelas. (3) Prinsip pengalaman sebelum pemberian nama berarti sebelum

mendefinisikan, membedakan, siswa terlebih dahulu telah memiliki atau telah

diberikan pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemb erian nama

tersebut. (4) Prinsip akui setiap usaha berarti apapun usaha yang telah



dilakukan siswa haruslah mendapat pengakuan dari guru maupun siswa

lainnya. (5) Prinsip jika layak dipelajari maka layak dirayakan berarti setiap

usaha belajar yang dilakukan layak untuk dirayakan untuk memberi umpan

balik dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.

c. Sistem Sosial

Pembelajaran kuantum dibangun berdasarkan asas “Bawalah Dunia Mereka ke

Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka” (Porter,200 3:6),

memberikan pengertian bahwa hubungan antara guru dengan siswa harus

saling mendukung. Guru memasuki dunia siswa sebagai upaya memperoleh

ijin untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan siswa untuk memahami

ilmu pengetahuan. Upaya ini dilakukan antara lain dengan mengaitkan secara

langsung konsep-konsep yang akan dikaji dengan peristiwa sehari -hari atau

dari pengalaman sehari-hari mereka. Dengan pengertian yang lebih luas dan

mendalam berdasarkan interaksi tersebut, siswa akan dapat membawa apa

yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka dan menerapkannya dalam

situasi baru.

Untuk mendukung terciptanya komunitas belajar yang efektif dan

menyenangkan, maka dalam penerapan model pembelajaran kuantum diperlukan

beberapa alat atau media seperti kartu pengharga an, dan Lembar Keja Siswa

(LKS).

Melalui penerapan pembelajaran kuantum, dampak instruksional yang

diperoleh adalah siswa-siswa diharapkan memiliki pemahaman konseptual yang

memadai terkait dengan konsep -konsep matematika yang dipelajari. Dampak

pengiring yang diperoleh adalah nilai -nilai positif dalam membangkitkan

kesadaran akan pengetahuan yang relevan dan sikap kritis siswa dalam belajar.

Teknik Mind Mapping

“Mind Mapping adalah bentuk penulisan catatan yang penuh warna dan

bersifat visual, yang bisa d ikerjakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terdiri

atas beberapa orang.” (Buzan, 2005:6). Konsep ini bercabang -cabang yang

apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang didasarkan pada cara kerja otak



kita menyimpan informasi. Mind mapping atau peta pikiran berarti menuliskan

tema utama sebagai titik sentral atau tengah dan memikirkan cabang -cabang atau

tema-tema turunan yang keluar dari titik tengah tersebut dan mencari hubungan

antara tema turunan.

Bangun Datar

Bangun datar merupakan bangun dua dimensi. Bangun datar dalam

matematika disebut bangun geometri. Contoh bangun datar antara lain persegi,

persegi panjang, segitiga, trapesium, dan jajargenjang. Untuk membantu

melakukan pengukuran pada bangun datar diperlukan persegi yang memiliki satu

satuan luas. Dengan demikian yang dimaksud dengan Luas Bangun Datar adalah

banyak persegi satuan luas yang diperlukan untuk menutup bangun datar tersebut

demikian sehingga, tak ada dua persegi satuan luas atau lebih yang saling

menutup satu sama lain, dan tid ak ada celah diantara setiap dua persegi satuan

luas tersebut. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh persegi satuan yang

membentuk sisi bangun datar.

Penerapan Model Pembelajaran Kuantum ( Quantum Teaching) dengan

Teknik Mind Mapping dalam Pembelajaran Bangun Datar

Mind mapping merupakan bentuk catatan yang tidak monoton karena

memadukan fungsi kerja otak secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama

lain, sehingga akan terjadi keseimbangan kerja kedua belahan otak. Dengan

digunakannya mind mapping pada model pembelajaran kuantum dalam

pembelajaran matematika di kelas maka akan terjadi keseimbangan kerja kedua

belahan otak sehingga prestasi belajar matematika siswa akan meningkat. Karena

pembelajaran kuantum berusaha menggabungkan kedua belahan otak yakni otak

kiri yang berhubungan dengan hal yang bersifat logis (seperti belajar) dan otak

kanan yang berhubungan dengan keterampilan (aktivitas kreatif). Melalui

pembelajaran ini siswa diberikan kebebasan untuk mengkonstruksi suatu konsep

menurut pemahamannya dan menggunakan konsep tersebut. Pengajar juga harus

mampu menata dan menciptakan suasana yang mengarah pada terjadinya interaksi



dua arah. Sehingga dengan model pembelajaran kuantum ( quantum teaching)

kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan, mi nat siswa terhadap

matematika akan lebih besar dan memberikan kebebasan pada siswa

mengkonstruksikan pengetahuannya untuk membangun sendiri konsep yang

dipelajari dan akan berdampak positif bagi siswa itu sendiri dalam memahami

suatu konsep matematika, khususnya bangun datar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan, dkk. (dalam Tarsissius,

2005:30) bahwa karakteristik penelitia n kualitatif adalah naturalistik, descriptive,

concern with process, inductive, meaning . Peneliti dalam melakukan penelitian

berusaha untuk tetap menjaga konteks dan keutuhan kelas. Penelitian yang akan

dilaksanakan ini termasuk dalam jenis penel itian tindakan kelas (PTK) dan

menggunakan PTK model Kemmis & McTaggart. Berikut ini adalah desain PTK

Model Kemmis & McTaggart yang terdiri dari tahap perencanaan ( planning),

tindakan dan observasi (acting & observing), serta refleksi (reflecting).

Dst

Gambar. Desain PTK (Kemmis & McTaggart, 1990)

PLAN

ACTING &
OBSERVING

REFLECT

PLAN

REFLECT

ACTING &
OBSERVING



Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai guru di tempat penelitian

selama penelitian dilaksanakan, disamping sebagai pengumpul data, dan

penganalisis data. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD No. 2 Bongan

tahun pelajaran 2008/2009, sebanyak 26 siswa dengan 12 siswa laki -laki dan 14

siswa perempuan. Sumber data diperoleh dari pengumpulan skor, kata -kata atau

pernyataan verbal, dan catatan lapangan atau jurnal harian. Teknik pengumpulan

data yang digunakan meliputi data prestasi belajar siswa dikumpulkan dengan

menggunakan metode tes yang berbentuk tes uraian, sedangkan data tentang

respons siswa dikumpulkan melalui kuisioner model skala Linkert yang terdiri

dari sepuluh item. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, has il tes belajar siswa

pada suatu siklus dianalisis secara deskriptif komparatif, masing -masing dengan

rumus sebagai berikut:

a. Rata-rata skor tes siswa

M =
N
X

Keterangan: M = rata-rata skor tes siswa
∑ X = jumlah skor tes siswa
N = banyak siswa ikut tes

b. Ketuntasan Belajar Siswa

KB =
N

Ni
x 100%

Keterangan: KB = ketuntasan belajar
Ni = banyaknya siswa yang memperoleh skor ≥ 6,5
N = banyaknya siswa ikut tes

c. Daya Serap Siswa

DS =
STI

M
x 100%

Keterangan: DS = daya serap
M = rata-rata skor tes siswa
STI = skor tertinggi ideal

Proses pembelajaran telah optimal, jika rata -rata skor tes siswa, DS dan

KB minimal masing-masing: “6,5”, “65 %”, dan “85 %” (D epdikbud, 1994:34).



Analisis data respons siswa dilakukan secara deskriptif. Data respons

siswa dianalisis berdasarkan rata -rata skor respons siswa ( P ), mean ideal (Mi)

dan standar deviasi ideal (Sdi). Rata -rata skor respons siswa dihitung dengan

rumus berikut ini.

P  =
N
X

Keterangan: P = rata-rata skor respons siswa
∑ X = jumlah seluruh skor respons siswa
N = banyak siswa di kelas V SD No 2 Bongan

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan sebelumnya

melakukan refleksi awal. Kegiatan refleksi awal meliputi wawancara dengan guru

kelas V dalam observasi kelas  pada saat guru matematika mengajar di kelas V SD

No. 2 Bongan. Siklus I dilaksanakan dalam empat kali pertemuan dengan tiga

tahapan, yaitu tahap perencanaan t indakan meliputi menyiapkan RPP,

menyiapkan LKS, dan menyiapkan tes prestasi belajar matematika dalam bentuk

soal uraian, tahap pelaksanaan tindakan dan observasi meliputi penerapan model

pembelajaran kuantum dengan teknik mind mapping dalam pembelajaran bangun

datar, serta tahap refleksi meliputi observasi dan evaluasi terhadap subyek

penelitian. Siklus II dilaksanakan dengan tiga tahapan seperti pada siklus I, namun

dilakukan perbaikan atas kekurangan yang terjadi pada siklus I.

Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik

triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan konsultasi dengan dosen

pembimbing. Moleong (dalam Putra, 2003:55) menyatakan triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi

dikumpulkan dalam bentuk diskusi analitik dengan teman sejawat.

HASIL

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 12 Mei sampai dengan 27 Mei 2009.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data prestasi belajar dan data

respons siswa kelas V SD No. 2 Bongan.



Berdasarkan hasil analisis data prestasi belajar siswa pada siklus I

diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Rata-rata skor tes siswa (M) = 6,65

b. Daya serap (DS) = 66,5 %

c. Ketuntasan belajar = 65,38 %

Berdasarkan hasil analisis data prestasi belajar siswa pada siklus II

diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Rata-rata skor siswa (M) = 7,65

b. Daya serap (DS) = 76,5 %

c. Ketuntasan belajar (KB) = 88,46 %

Rekapitulasi hasil analisis data prestasi belajar siswa pada siklus I dan

siklus II disusun dalam tabel berikut:

Prestasi
Belajar

Siklus Persentase peningkatan dari
siklus I ke siklus III II

M 6,65 7,65 15,03%

DS 66,5 % 76,5 % 15,03%

KB 65,38 % 88,46 % 35,30%

Berdasarkan data respons siswa pada pembelajaran matematika diperoleh

rata-rata 41,34. Dengan memperhatikan k riteria penggolongan respons siswa,

penerapan model pembelajaran kuantum dengan teknik mind mapping untuk

meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas V SD N0. 2 Bongan

tahun pelajaran 2008/2009 mendapat respons yang tergolong setuju .

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data pada siklus I, diperoleh rata -rata skor tes siswa

(M), Daya Serap (DS) dan Ketuntasan Belajar (KB) berturut -turut yaitu: 6,65,

66,5% dan 65,38%. Walaupun rata-rata skor tes siswa dan daya serap telah

memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tercapainya minimal rata -rata skor tes



siswa 6,5 dan daya serap 65%. Hasil yang diperoleh tersebut belum sesuai dengan

harapan. Hal ini dapat dilihat d ari ketuntasan belajar siswa baru mencapai

65,38%. Hasil tersebut belum memenuhi k riteria yang ditetapkan, yaitu

tercapainya ketuntasan belajar siswa minimal 85%.

Hal ini disebabkan adanya kekurangan -kekurangan yang ditemui pada

pelaksanaan tindakan siklus I, diantaranya saat pembelajaran berlangsung siswa

masih tampak tegang, siswa masih ragu -ragu mengungkapkan gagasannya dan

enggan bertanya, serta siswa masih kurang terbiasa membaca bahan ajar secara

mandiri sehingga siswa kurang mengaitkan materi yang ak an dibahas dengan

konsep yang telah diketahui siswa.

Dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus I, maka diupayakan

perbaikan pada siklus II, baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan pelaksanaan tindakan pada siklus II yang merupakan perbaikan dari

siklus I, diperoleh data rata -rata skor tes siswa (M) yaitu 7,65, daya serap (DS)

yaitu 76,5% dan ketuntasan belajar (KB) yaitu 88,46%. Ternyata semua telah

memenuhi kriteria minimal.

Disamping telah menunjukkan kelebihan dalam pembelajaran, ternyata

penyempurnaan pelaksanaan tindakan pada siklus I berdampak pada peningkatan

prestasi belajar matematika siswa, daya serap dan ketuntasan belajar siswa. Rata -

rata skor tes siswa mengalami peningkatan sebesar 15,03% dari 6,65 pada siklus I

menjadi 7,65 pada siklus II. Daya serap mengalami peningkatan 15,03% dari

66,5% pada siklus I menjadi 76,5% pada siklus II, dan ketuntasan belajar siswa

meningkat 35,30% dari 65,38% pada siklus I menjadi 88,46% pada siklus II.

Karena rata-rata skor tes siswa, daya serap dan ketuntasan belajar minimal telah

tercapai, maka pembelajaran pada siklus II telah optimal, maka penelitian ini

dihentikan sampai pada siklus II.

Hasil analisis data terhadap angket yang disebarkan untuk dapat

mendeskripsikan respons siswa terhad ap proses pembelajaran matematika

menunjukkan hasil yang baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata -rata skor

respons siswa mencapai 41,34. Dengan memperhatikan k riteria penggolongan

respons siswa yang telah ditetapkan, respons siswa terhadap penerapa n model



pembelajaran kuantum (Quantum Teaching) dengan teknik mind mapping untuk

meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas V SD No. 2 Bongan

tahun pelajaran 2008/2009 tergolong setuju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan

sebagai berikut: Pertama, penerapan model pembelajaran kuantum ( quantum

teaching) dengan teknik mind mapping terjadi peningkatan prestasi belajar

matematika siswa kelas V SD No. 2 Bongan tahun pelajaran 200 8/2009. Kedua,

respons siswa kelas V SD No. 2 Bongan tahun pelajaran 2008/2009 tergolong

setuju dengan diterapkan model pembelajaran kuantum ( quantum teaching)

dengan teknik mind mapping untuk meningkatkan prestasi belajar matematika.

Saran

Dari hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan peningkatan

prestasi belajar matematika siswa. Sehingga disarankan kepada guru matematika

untuk menggunakan model pembelajaran ini sebagai salah satu alternative dalam

pemilihan model pembelajaran di SD, serta disarank an kepada peneliti selanjutnya

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran kuantum

(quantum teaching) pada pembelajaran matematika maupun pembelajaran yang

lainnya.
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