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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 

jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 

Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan 

musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid 

(masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan 

mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”  

(Q.S Al-isra’:7) 

Perbuatan buruk dan baik yang akan dilakukan tidakakan merugikan atau 

menguntungkan Alah dan perlu ditekankan hasilnya kembali kepada diri kita 

sendiri. Setiap orang yang melakukan kerusakan akan binasa. 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Kedua orang tua , ibu Darti dan bapak Sumadi yang selalu memberi do’a, 

semangat dan ridhonya. 

Kakak Septi Bayu Ari Sono yang selalu memberi do’a, semangat dan ridhonya. 

Semua keluarga yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu yang telah memberi 

do’a dan dukungannya.  

Dosen pembimbing ibu Rida Fironika Kusuma Dewi., M.Pd dan ibu Nuhyal Ulia., 

M.Pd yang telah memberikan saran selama bimbingan skripsi. 
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ABSTRAK 

 

Hellen Diah Melati, 2018. Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Berbantuan Media Rainbow Color Terhadap Kreativitas Dan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Materi Pecahan Kelas III SD Negeri Kalisari 1, Skripsi. 

Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakulats Keguruan Dan 

Ilmu Pendidiakn, Universitas islam Sulatan Agung. Pembimbing I : Rida 

Fironika K., S.Pd., M.Pd., Pembimbing II : Nuhyal Ulia, S.Pd.,M.Pd. 

Kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  

rendah. Perlu inovasi pembelajaran untuk mengembangkannya. Model 

pembelajaran Quantum Teaching diterapkan untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Quantun Teaching berbantuan 

Rainbow Color terhadap kemampuan kreativitas dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa materi pecahan kelas III SDN Kalisari 1. Data yang diperoleh diuji 

hipotesis menggunakan uji t. Hasil analisis uji hipotesis adalah kreativitas siswa 

pada model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan dengan 

metode ceramah, yaitu rata-rata pada model Quantum Teaching 60,129 dan 

metode ceramah 52,839. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil dari uji t menyatakan 

bahwa kreativitas pada model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dari 

pada metode ceramah, ditunjukkan dengan thitung <ttabel. thitung 8,676 dan ttabel 2,0003 

yang artinya H0 ditolak Ha diterima.  Kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan 

dengan metode ceramah, yaitu rata-rata pada model Quantum Teaching 81,935 

dan metode ceramah 71,742. Sehingga dapat dilihat  dari hasil uji t menyatakan 

kreativitas pada model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dari pada 

metode ceramah, ditunjukkan dengan thitung <ttabel. thitung 3,056 dan ttabel 2,0003 yang 

artinya H0 ditolak Ha diterima. 

Kata kunci : model quantum teaching, kreativitas, kemampuan pemecahan 

masalah 
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ABSTRACT 

 

Hellen Diah Melati, 2018. Influence Model Quantum Learning Teaching-Aid 

Media Rainbow Color Against Creativity And Ability Problem Solving 

Classical Material Class III SD Negeri Kalisari 1, Thesis. School of 

Primary School Teacher Education Program. Fakulats Teacher Training 

and Science, University of Islam Sulatan Agung. Counselor I: Rida Fironika 

K., S.Pd., M.Pd., Second Counselor: Nuhyal Ulia, S.Pd., M.Pd. 

Creativity and students' math problem solving skills are low. Need 

learning innovation to develop it. The learning model of Quantum Teaching is 

applied to develop students' problem solving and creativity abilities. This study 

aims to determine the effect of learning model of Rainbow Color-assisted 

Quantun Teaching on the ability of creativity and problem solving skills of 

students class III elementary materials SDN Kalisari 1. Data obtained tested 

hypothesis using t test. The result of hypothesis test analysis is student creativity 

on Quantum Teaching learning model better than lecture method, that is average 

in Quantum Teaching 60,129 model and 52,839 lecture method. So it can be seen 

that the result of t test stated that creativity in Quantum Teaching learning model 

is better than lecture method, shown by t count <ttabel. titung 8.676 and ttable 

2.0003 which means H0 rejected Ha accepted. The ability of problem solving of 

mathematics in Quantum Teaching learning model is better compared with 

lecture method, that is average on Quantum Teaching model 81,935 and method 

of lecture 71,742. So that can be seen from the result of t test express creativity on 

Quantum Teaching learning model better than lecture method, shown by t count 

<ttabel. tcount 3.056 and ttable 2.0003 which means H0 rejected Ha accepted. 

Keywords: quantum teaching model, creativity, problem solving ability 
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