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ABSTRAK
Dalam proses pembelajaran setiap kegiatan harus dapat mendorong siswa agar aktif

sehingga dapat memahami konsep matematika, maka masalah yang dibahas dalam penelitian
ini adalah: Apakah ada pengaruh Strategi Pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision
Terhadap Kemampuan Kreativitas matematis mahasiswa prodi pendidikan matematika FKIP
UHN T.A. 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh mahasiswa prodi
pendidikan matematika semester empat dengan jumlah keseluruhan siswa 180 dengan
pengambailan sampel secara acak diperoleh grup C dengan jumlah mahasiswa 46 siswa
sebagai kelas eksperimen. Berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian diperoleh bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbantu media pembelajaran
nilai rata-rata siswa adalah 70. Sedangkan dari hasil analissi data diperoleh pada tahap I
diperoleh pencapaian ketuntasan 88,89% kategori tuntas, Pencapaian waktu ideal 4,1 kategori
baik, kemampuan mengajar 4,35 kategori baik sehingga dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran quantum teaching berbantu media pembelajaran efektif terhadap kreativitas
matematis mahasiswa prodi pendidikan matematika FKIP UHN T.P. 2017/2018. Selanjutnya
dari tabel 4.7. juga terlihat bahwa pada tahap II diperoleh pencapaian ketuntasan 94,44%
kategori tuntas, Pencapaian waktu ideal 4,0 kategori baik, kemampuan mengajar 4,35
kategori baik sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran quantum teaching
berbantu media pembelajaran efektif terhadap kreativitas matematis mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN T.P. 2017/2018.
Kata Kunci : Model pembelajaran quantum teaching, Kemampuan Pemecahan Masalah.

PENDAHULUAN
Pendidikan memegang peranan penting
dalam mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mampu
berkompetisi di era modernisasi, sehingga
pendidikan harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil
yang maksimal. Munib, dkk (2012: 31)
menyatakan pendidikan adalah usaha sadar
dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-
orang yang diserahi tanggung jawab untuk
mempengaruhi siswa agar mempunyai
sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita
pendidikan. Menurut Undang-Undang No.
20 Tahun 2003
Bab I Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar siswa secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Tujuan pendidikan nasional Indonesia
tercantum dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah bahwa Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi
siswa agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. Demi tercapainya fungsi dan tujuan
pendidikan tersebut, maka pendidikan di
Indonesia harus dilaksanakan sesuai
dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
Kurikulum dibentuk agar tujuan
pendidikan dapat terlaksana dan tercapai
tepat sasaran. Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional  Bab I Pasal 1
Ayat 19 menyatakan, ”kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu”.
Kurikulum pendidikan dasar (SD/MI/SLB)
dan menengah menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas Bab X Pasal 37 Ayat 1
wajib memuat 10 mata pelajaran, salah
satunya adalah mata pelajaran Matematika.
Tujuan pembelajaran matematika yang
tercantum dalam Permendiknas Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu (1)
memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat
dalam pemecahan masalah; (2)
menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika; (3) memecahkan
masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh; (4)
mengomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah;
(5) memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan
minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat
disimpulkan pembelajaran matematika
bertujuan untuk terbentuknya kemampuan
bernalar pada siswa yang tercermin
melalui kemampuan berpikir kritis, logis,
sistematis, dan memiliki sifat obyektif,
jujur, disiplin, dalam memecahkan suatu
permasalahan baik dalam bidang
matematika maupun bidang lain dalam
kehidupan sehari-hari. Guru hendaknya
dapat menciptakan  kondisi dan situasi
pembelajaran yang memungkinkan siswa
aktif menemukan, dan mengembangkan
pengetahuannya untuk mencapai tujuan
pembelajaran matematika. Siswa dapat
membentuk makna dari bahan-bahan
pelajaran melalui suatu proses belajar dan
mampu mengkonstruksikan dalam ingatan
yang akan dikembangkan lebih lanjut
dikemudian hari.
Faktanya, mata pelajaran Matematika
masih menjadi permasalahan bagi sebagian
siswa. Pembelajaran matematika yang
masih bersifat abstrak membuat siswa
merasa kesulitan dalam mempelajari
konsep-konsep matematika Berbagai
macam rumus dipelajari dan dihafal oleh
siswa tanpa  diketahui apa saja manfaat
mempelajari materi tersebut. Pembelajaran
matematika belum memberikan rasa
kebermaknaan bagi siswa. Guru hanya
menyodorkan materi tanpa menjelaskan
manfaat mempelajari materi tersebut yang
kaitannya dengan masalah kehidupan
sehari-hari.
Pembelajaran yang dilakukan guru masih
mengacu pada model pembelajaran
konvensional. Pembelajaran konvensional
merupakan pembelajaran yang relatif
monoton. Guru lebih aktif  dan memegang
peranan penting dalam proses
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran
dalam model konvensional lebih
didominasi oleh guru. Metode
pembelajaran yang dilakukan berupa
metode ceramah, pemberian tugas, dan
tanya jawab. Siswa hanya mengerjakan
atau mencatat apa yang diperintahkan oleh
guru, sehingga tidak memberikan
kesempatan kepada siswa untuk



Volume 2, Nomor 2, Edisi Nopember 2016 ISSN: 2442-7616

3
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

membangun sendiri pengetahuan yang
diperolehnya dapat menyebabkan
rendahnya pemahaman siswa terhadap
konsep matematika yang telah dipelajari.
Pembelajaran yang seperti ini,
menyebabkan siswa tidak aktif dalam
proses pembelajaran, sehingga aktivitas
belajar matematika siswa dengan guru atau
siswa dengan siswa menjadi rendah.
Bahan pelajaran dalam pembelajaran
matematika mulai tingkat SD sampai
perguruan tinggi, agar mudah diberikan
dan diterima oleh siswa diperlukan model
pembelajaran yang tepat. Pemilihan model
pembelajaran yang tepat sangat
diperlukan, terutama untuk melibatkan
aktivitas siswa dalam belajar. Jika siswa
sudah terlibat dalam pembelajaran maka
rasa ingin tahu siswa tentang pengetahuan
baru akan muncul. Upaya yang perlu
dilakukan untuk mengatasi masalah
rendahnya pemahaman konsep
penjumlahan bilangan bulat adalah dengan
menggunakan model pembelajaran yang
mampu meningkatkan minat belajar siswa,
meningkatkan partisipasi siswa, dan
menyediakan pengalaman belajar langsung
bagi siswa.
Model pembelajaran merupakan hal yang
penting dalam pembelajaran karena tanpa
menggunakan model pembelajaran
seorang guru tidak dapat melaksanakan
kegiatan belajar mengajar dalam
menginformasikan materi pada siswa.
Oleh karena itu dalam memilih dan
menetapkan suatu model pembelajaran,
harus berhati-hati karena hal ini akan
berdampak pada penerimaan materi oleh
siswa itu sendiri.
Salah satunya adalah dengan model
pembelajaran Quantum Teaching. Hamid
(2013: 98) menyatakan, Quantum
Teaching berusaha untuk mengubah
suasana belajar yang monoton menjadi
belajar yang meriah dan gembira. Lebih
lanjut Shoimin (2014: 139), kerangka
rancangan pembelajaran pada model
pembelajaran Quantum Teaching dikenal
sebagai TANDUR dengan kata
(Tumbuhkan, Alami, Namai,

Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan).
Kerangka rancangan pembelajaran ini
dapat membantu siswa dalam memahami
konsep-konsep yang sedang dipelajari.
Dengan penerapan kerangka rancangan
pembelajaran TANDUR memungkinkan
siswa memperoleh pengalaman langsung
sehingga apa yang sudah dipelajari lebih
lama melekat dalam ingatan. Dengan
mengalami sendiri diharapkan konsep
yang telah ditemukan dapat dengan mudah
dipahami oleh siswa. Melalui pemberian
fasilitas belajar oleh guru, siswa dapat
mencoba atau melakukan suatu peragaan
secara langsung melalui media
pembelajaran.
DePorter, dkk (2014: 32) menyatakan
Quantum Teaching merupakan
pengubahan belajar yang meriah dengan
segala nuansanya. Lebih lanjut, Quantum
Teaching juga menyertakan segala kaitan
antara interaksi dan perbedaan yang
memaksimalkan momen dalam
pembelajaran. Dengan kondisi belajar
yang optimal maka tujuan pembelajaran
mudah dicapai. Untuk menciptakan
kondisi belajar tersebut guru harus mampu
mengatur siswa, memberikan peluang
kepada siswa dalam setiap proses
pembelajaran dan mampu mengatur
sumber belajar serta menjaga lingkungan
belajar yang menyenangkan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan yang
mengemukakan bahwa untuk membuat
siswa realitas selalu harus berada dalam
kondisi ideal, mengetahui apa yang mereka
akan belajar, menyadari pentingnya untuk
hidup mereka, optimis bahwa mereka akan
berhasil, bahkan memiliki rencana tentang
apa yang akan mereka lakukan (Kusno dan
Purwanto 2011). Untuk ini, mereka harus
diberi kesempatan untuk mengekspresikan
diri. Guru hanya menambah atau
mengurangi apa yang telah mereka miliki
di mana diperlukan agar tidak
menyimpang dari tujuan pembelajaran
awal. Dan salah satu cara mewujudkan hal
tersebut adalah melalui pembelajaran
Quantum Teaching .
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Quantum Teaching menurut Bobbi
DePorter dijelaskan bahawa pelaksanaan
Quantum dibagi menjadi dua bagian utama
yaitu konteks dan isi. Konteks merupakan
latar belakang meliputi: penggubahan,
suasana yang memberdayakan, landasan
yang kukuh, unsur-unsur yang diatur
dengan baik, suasana lingkungan, dasar,
presentasi dan fasilitas. Dalam isi, akan
menemukan keterampilan bagaimana suatu
kurikulum diterapkan atau strategi yang
dibutuhkan siswa untuk mereka pelajari,
antara lain: penyajian yang baik, fasilitas
yang dinamis, keterampilan belajar untuk
belajar, dan keterampilan hidup
(Rachmawati 2012: 479).
Ciri khas dari model Quantum Teaching
yaitu pada iringan musik. Musik
berpengaruh kuat pada lingkungan belajar,
dengan musik siswa merasa relaks dengan
kondisi pembelajaran di kelas. Menurut
DePorter (2014: 111) menyatakan
penggunaan barok dan musik klasik untuk
merangsang dan mempertahankan
lingkungan belajar optimal. Pada
penelitian ini musik yang digunakan
adalah musik mozart. Memainkan musik
mozart akan mengoordinaksikan napas,
irama jantung dan irama gelombang otak (
DePorter 2014: 111).
Asas Utama Model yaitu Quantum
Teaching bersandar pada konsep bahwa
“bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan
antarkan dunia kita ke dunia mereka”
(Siregar 2014: 82). Maksudnya adalah
kunci utama untuk dapat memegang
kendali dalam pembelajaran yang sukses
adalah dengan mengingat kembali jika
memahami dunia siswa sebagai langkah
awal memulai pembelajaran adalah hal
yang penting dan tidak boleh diabaikan.
Guru harus memahami dunia siswa maka
secara otomatis guru telah memperoleh
izin untuk memimpin, menuntun serta
mengarahkan pengalaman belajar siswa
untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
Hal ini dapat dilakukan dengan
mengaitkan apa yang akan diajarkan
dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau
perasaan yang diperoleh dari kehidupan

rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi,
atau akademis mereka. Setelah guru
berhasil memasuki dunia siswa tentu akan
menimbulkan rasa percaya yang tinggi
dalam diri siswa terhadap guru. Siswa
tentu akan lebih nyaman mengikuti setiap
aktivitas yang dilakukan bersama guru.
Keadaan yang demikian dapat
memudahkan guru memberikan
pemahaman mengenai isi pembelajaran
yang harus dikuasai siswa.
Menurut Arends (1997) dalam Suprijono
(2014: 46), “model pembelajaran mengacu
pada pendekatan yang akan digunakan,
termasuk didalamnya tujuan-tujuan
pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan
pembelajaran, lingkungan pembelajaran,
dan pengelolaan kelas”. Lebih lanjut
dijelaskan model pembelajaran
didefinisikan sebagai kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut,
dapat disimpulkan model pembelajaran
merupakan pola yang tersusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas untuk
mencapai tujuan belajar tertentu.
Penerapan model pembelajaran diharapkan
adanya aktivitas siswa dalam belajar,
sehingga hasil belajar akan menjadi lebih
efektif. Jadi, dalam memilih model
pembelajaran harus disesuaikan dengan
jenis materi, situasi dan kondisi tempat
pembelajaran, serta karakteristik siswa.
Oleh karena itu, diperlukan kreativitas
guru dalam memilih model pembelajaran,
model pembelajaran yang dapat
mengaktifkan siswa dalam proses belajar.

Kustandi dan Sutjipto (2011: 9),
menyatakan media pembelajaran
merupakan alat yang dapat membantu
proses belajar  mengajar dan berfungsi
untuk memperjelas makna pesan yang
disampaikan, sehingga dapat mencapai
tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan
sempurna sehingga pembelajaran
matematika menjadi menyenangkan dan
bermakna bagi siswa. Perlu adanya inovasi
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dalam pembelajaran, salah satu upaya yang
bisa dilakukan dengan menerapkan model
pembelajaran quantum teaching berbantu
media pembelajaran pada matakuliah
aljabar linier. Dengan penggunaan model
pembelajaran quantum teaching berbantu
media pembelajaran, diharapkan akan
meningkatkan pemahaman konsep
mahasiswa , sehingga pemahaman konsep
tersebut akan merangsang kreativitas
mahasiswa dalam belajar matematika
khususnya matakuliah aljabar linier
(Situmorang A.S., 2015).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah equasi

experimental research, dengan
menentukan satu kelas sampel penelitian
yang diambil secara acak (random)
sebagai kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini cara pengambilan data yang
dilakukan yaitu dengan mengenakan
kepada satu kelas eksperimen suatu
kondisi perlakuan (treatment). Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan Jl. Sutomo no 24.a.
Penelitian ini dilaksanakan mualai bulan
agustus sampai desember 2015 tepatnya
pada semester ganjil Tahun Ajaran
2015/2016.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Tabel 3.1. Tabel One-shot
case study

Kelompok Pre-
Test

Treatment Post-Test

Eksperimen - X O
Keterangan:
X = Treatment atau perlakuan.
O = Hasil Post-Test sesudah
treatment.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh
siswa semester II PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan.
Sedangkan sampel adalah sebagian yang
diambil dari populasi. Menurut Arikunto
(2002:109) mengatakan bahwa ”Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteleiti. Penentuan sampel dilakukan
dengan cara merandom seluruh semester II
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FKIP UHN Medan, yang terdiri dari 3
kelas dimana populasi diasumsikan
homogen atau semua populasi
mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa
memperhatikan strata yang ada dan tidak
berdasarkan renking secara keseluruhan.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah Cluster Random
Sampling, yaitu pengambilan anggota
sampel dari populasi yang dilakukan
dengan merandom kelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan dua cara ya itu tes dan lembar
observasi. Observasi dilakukan pada saat
pembelajaran sedang berlangsung, yang
dimaksudkan untuk mengamati
kemampuan pemecahan masalah siswa
yang dilakukan oleh observer. Yang
berperan sebagai observer adalah Peneliti.
Tes berisikan serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur kemampuan pemahaman
matematis siswa dan kreativitas matematis
siswa dalam menyelesaikan soal. Bentuk
test yang diberikan adalah essay (tes isian).
Tes ini digunakan untuk mengetahui
ketuntasan belajar yang dilihat dari daya
serap materi pelajaran.

Untuk mempermudah pelaksanaan
penelitian, maka perlu dirancang suatu
prosedur penelitian yang sistematis.
Prosedur tersebut merupakan arahan bagi
peneliti dalam melaksanakan penelitian
dari awal sampai akhir. Dalam penelitian
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ini peneliti membagi prosedur penelitian
menjadi tiga tahap, yaitu: 1) Persiapan
Penelitian. Pada tahap persiapan ini
dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut: a) Mengidentifikasi permasalahan;
b) Membuat proposal penelitian; c)
Seminar proposal penelitian; d) Mengurus
perizinan dengan pihak terkait; e)
Membuat instrumen penelitian; f)
Melakukan uji coba instrumen; g)
Merevisi instrumen penelitian. 2)
Pelaksanaan Penelitian. Pada tahap
pelaksanaan ini dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut: a) Memilih sampel yang
akan digunakan dalam penelitian; b)
Melaksanakan pembelajaran matematika
dengan menggunakan model pembelajaran
problem based instruction menggunakan
LKS; c) Melaksanakan observasi terhadap
kemampuan guru megajar dengan model
pembelajaran dan rentang waktu; d)
Memberikan post-tes. e) Analisis Data.
Taknik analisis data hasil dalam penelitian
ini adalah teknik Analisis Deskriptif.
Menganalisis data secara deskriptif
kesesuaian materi dengan model,
penyampaian materi, komunikasi guru
dengan siswa, daya serap siswa terhadap
materi, alokasi waktu normal dengan
waktu ketercapaian.

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data deskriptif. Untuk
melihat Keefektifan ada tiga indikator
yang diperhatikan yaitu: 1) Kualitas
Pembelajaran, kualitas pembelajaran
dilihat dari Ketuntasan pemebelajaran. 2)
Kesesuaian tingkat Pembelajaran,
kesesuaian tingkat pembelajaran ini dilihat
dari lembar observasi Kemampuan
Mengajar Dosen yang telah didesain
berdasarkan model pembelajaran. 3)
waktu, waktu yang dibutuhkan untuk
mengajar dengan menggunakan model
pembelajaran dilihat dari lembar observasi
ketercapaian waktu ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan kelas pada

sampel dengan menggunakan strategi

pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision terhadap kemampuan kreativitas
matematis siswa diperoleh nilai terendah
55 dan nilai tertinggi 90. Nilai rata-rata 70
dengan simpangan baku 11,522. Hasil
pemberian Post-Test pada kelas sampel
diperoleh nilai terendah 40 dan nilai
tertinggi 94, nilai rata-rata 71,1 dan
simpangan baku 15,107. Perhatikan
gambar di bawah ini.

Gambar 1. Nilai Hasil Observasi dan Hasil Post-Test

Dari hasil pembahasan di atas
maka diperolehlah hasil penelitian untuk
menjawab pertanyaan pada rumusan
maslah yaitu: “apakah model pembelajaran
quantum teaching berbantu media
pembelajaran efektif terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematis mahasiswa
prodi pendidikan matematika FKIP
UHN?”. Adapun hasil penelitian yang
diperoleh seperti pada tabel 4.7. berikut.

Tabel 4.7. Pencapaian Efektivitas Model
pembelajaran quantum teaching berbantu
media pembelajaran Terhadap Pemecahan

masalah
Tahapan

Penelitian
Ketuntasa Waktu Kemampuan

Mengajar
Kesimpulan

Tahap 1 88,89% 4,1 4,35 Efektif
Tahap 2 94,44% 4,0 4,35 Efektif

Dari tabel 4.7. di atas terlihat bahwa pada
tahap I diperoleh pencapaian ketuntasan
86,67% kategori tuntas, Pencapaian waktu
ideal 4,4 kategori baik, kemampuan
mengajar 4,375 kategori baik sehingga
dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran quantum teaching berbantu
media pembelajaran efektif terhadap
kreativitas matematis mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN T.P.
2017/2018. Selanjutnya dari tabel 4.7. juga
terlihat bahwa pada tahap II diperoleh
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pencapaian ketuntasan 100% kategori
tuntas, Pencapaian waktu ideal 4,16
kategori baik, kemampuan mengajar 4,4
kategori baik sehingga dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran quantum
teaching berbantu media pembelajaran
efektif terhadap kreativitas matematis
mahasiswa prodi pendidikan matematika
FKIP UHN T.P. 2017/2018.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Berdasarkan hasil perhitungan uji

keberartian koefisien korelasi didapat
thitung = 3,951 dan ttabel = 2,05. Dengan
demikian thitung > ttabel atau 3,951 > 2,05
maka hipotesis H0 ditolak dan Ha
diterima maka disimpulkan ada
hubungan yang berarti pada strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision terhadap kemampuan
kreativitas matematis siswa.

2. hasil perhitungan koefisien determinasi
diperoleh = 35,77% berarti strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision mempunyai pengaruh terhadap
kemampuan kreativitas matematis siswa
sebesar 35,77% sedangkan sisanya
64,23% dipengaruhi oleh faktor lain.

Saran
Saran yang dapat penulis

sampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah:
1. Sebaiknya guru dapat memilih strategi

pembelajaran yang bervariatif, agar
pembelajaran dapat berlangsung lebih
menyenangkan dan tujuan
pembelajaran bisa tercapai.

2. Sebaiknya guru harus membuat
perencanaan pembelajaran terlebih
dahulu agar dapat menggunakan waktu
dengan baik sesuai dengan metode
pembelajaran yang akan dilakukan.

3. Sebaiknya guru harus lebih teliti
mengawasi siswa dalam berdiskusi di
dalam kelompok agar siswa tidak pasif
didalam berdikusi dengan temannya

agar tercapainya pembelajaran yang
lebih baik lagi.
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