
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PESERTA DIDIK KELAS VC 

MIN 6 BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2015 -2016 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Oleh : 

Melina Dian Putri 

NPM : 1211100057 

 

Jurusan :Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2016 M 
 

 



 

 1 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PESERTA DIDIK KELAS VC 

MIN 6 BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2015 -2016 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh : 

Melina Dian Putri 

NPM : 1211100057 

 

Jurusan :Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

   

Pembimbing I : Dr. Hi. Guntur Cahaya Kesuma, MA. 

Pembimbing II : Ida Fiteriani, M.Pd. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2016 M 

 

 

 



 

 2 

ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PESERTA DIDIK KELAS VC 

MIN 6 BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2015-2016 

 

Oleh : 

Melina Dian Putri 

 

Penelitian ini dilatar belakangi masalah guru MIN 6 Bandar Lampung dalam 

menyampaikan pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran langsung 

(Diret Instruction), model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Dengan demikian, menyebabkan pembelajaran tidak afektif 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang tergolong rendah. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini “Apakah penerapan model pembelajaran 

Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas Vc MIN 

6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016?”.  

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Risearch) 

dengan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart, proses pelaksanaan 

tindakan kelas meliputi : tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap 

refleksi. Penelitian ini bertujuan agar guru lebih kreatif dalam memilih model 

pembelajaran yang bervariasi, dan agar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang 

sesuai dengan standar ketuntasan yang diteteapkan.  Adapun teknik pengumpulan 

data menggunakan tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar IPA peserta didik kelas Vc MIN 6 Bandar Lampung. 

Sedangkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui data tentang proses pembelajaran IPA, respon peserta didik, keadaan 

peserta didik, dan guru.  

Setelah menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching pada siklus I 

hasil belajar peserta didik meningkat menjadi 16 peserta didik (61,53%) yang tuntas, 

dan 10 peserta didik (38,47%) yang tidak tuntas. Pada siklus II hasil belajar lebih 

meningkat menjadi 23 peserta didik (88,46%) yang tuntas, 3 peserta didik (11,54%) 

tidak tuntas. Dengan demikian, terjadi peningkatan 19 peserta didik (73,07%).   

Hasil penelitian diperoleh dengan menerpakan model pembelajaran Quantum 

Teaching, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar IPA kelas Vc 

MIN 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016.  

Kata Kunci : Quantum Teaching, Hasil Belajar, IPA. 
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MOTTO 

 

            

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (Q.S. Al-

Alaq : 1)
1
 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al- Quran Terjemahan, Penerbit Diponegoro, Bandung.2012.hlm 199 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia, sebab melalui pendidikan diharapkan dapat 

mencetak manusia yang berkualitas yang akan mendukung tercapainya sasaran 

pembangunan nasional. Menurut Umar “Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang 

terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik”.
2
 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

Bab 1 pasal 1, disebutkan sebagai berikut : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan 

spriritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
3
 

Berkaitan dengan itu, sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang 

memiliki peran penting dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Di dalam 

proses belajar mengajar berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung  kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. 

Maka dari itu, guna meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, guru harus 

                                                             
2
 Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta : 2008), h. 35. 

3
Undang-Undang SISDIKNAS dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 

h. 2-3. 
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senantiasa berupaya mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif 

dan inovatif bagi peserta didik untuk belajar. 

Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik untuk mencapai berbagai tujuan, fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran.Model-model pembelajaran juga biasanya 

disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan, para ahli menyusun 

model pembelajaran berdasarkan prinsip-rinsip pembelajaran, teori-teori 

psikologi, sosiologi, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. 

Menurut Joyce dan Weil model pembelajaran adalah “suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dijadikan pola pilihan, 

artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien 

untuk mencapai tujuan pendidikannya.
4
 Menurut Arends, model pembelajaran  

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas.
5
 

                                                             
4
Rusman, Model-model PembelajaranMengembangkan Profesionalisme Guru, Edisi Kedua, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).h. 133 
5
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, cetakan ke 12, 2013), h. 46. 
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Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan, diperlukan proses pembelajaran yang menguntungkan dan menarik 

bagi peserta didik. Peran guru sangat menentukan dalam menetapkan model 

pembelajaran yang tepat, guru hendaknya dapat memilih dan menentukan model 

pembelajaran yang dipandang dapat memotivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif, dan hasil belajar dapat lebih ditingkatkan.  

Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan memberi pengaruh 

positif terhadap keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan. Sebaliknya, pemilihan dan penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran 

dan pencapaian hasil belajar peserta didik kurang memuaskan. Selain itu, model 

pembelajaran yang  menarik dapat merangsang semangat belajar peserta didik 

sehingga peserta didik terbantu untuk memperoleh ide-ide, pengalaman-

pengalaman, fakta-fakta,  dan kecakapan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

tanggung jawab pada diri peserta didik itu sendiri untuk aktif mendidik dirinya 

sendiri dalam mencapai hasil belajar berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.  

Ilmu Pengetahuan Alam dapat dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu 

tentang zat dunia, baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati.Secara 

umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-

langkah observasi, perumusan, masalah, penyusunan hipotesis, pengujian 

hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan 
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konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adallah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses 

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai 

produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, 

prinsip, dan teori yang berlaku secara universal.
6
 

Terkait dengan IPA dalam Al-Qur’an diantaranya terdapat dalam 

surah An-Nahl ayat 13 yang berbunyi : 

                       

     

Artinya :Dan (dia juga mengendalikan) apa yang dia ciptakan untukmu di 

bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya.  Sesungguhnya, 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang mengambil pelajaran.(Q.S An-Nahl ayat 13).
7
 

 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya apa yang diciptakan di bumi 

bermacam jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup, berbagai macam jenis 

bentuk pun dan bagaimana proses terjadinya yang ada dalam bumi yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan alam (IPA) yang dijelaskan dalam surat diatas 

 

                                                             
6
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 141. 
7
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponogoro, 2005), h. 213. 
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Ilmu Pengetahuan berhubungan dengan mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan fakta, 

konsep, prinsip tetapi juga merupakan proses penemuan. IPA diharapkan menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk membekali diri sendiri dan alam sekitar, serta 

proses perkembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, pembelajaran diharapkan menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi agar memahami alam 

sekitar secara ilmiah. 

Berkenaan dengan itu, perlu dilakukan suatu perubahan dalam proses 

belajar mengajar IPA yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran IPAQuantum Teaching, model 

ini dikembangkan oleh Bobbi DePorter. Menurut DePorter, Quantum Teaching 

adalah sistem pembelajaran yang dirancang untuk menggairahkan siswa dalam 

belajar dan bertumpu pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Dengan cara 

menggunakan unsur yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajarnya 

melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas.
8
 

Quantum Teaching sebuah model pembelajaran yang mengizinkan 

pendidik untuk memahami perbedaan gaya belajar peserta didik dalam kelas. 

                                                             
8
Bobbi DePorter, Mark Reardon, & Sarah Singer-Nourie, Quantuam Teaching Mempraktikan 

Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas, (Bandung : Kaifah, 2014), h. 26. 
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Quantum Teaching  merupakan cara yang efektif dalam mengajar siapa saja. 

Quantum Teaching menawarkan ide baru tentang bagaimana menciptakan 

lingkungan yang jauh lebih baik serta yang menjanjikan bagi pelajar dan 

mendukung mereka dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi 

ketidakseimbangan.
9
Model pembelajaran tersebut belum banyak diterapkan 

dalam proses pendidikan di Indonesia, disamping model itu tergolong baru dan 

belum banyak dikenal. Kebanyakan guru lebih suka mengajar dengan 

konvensional, yaitu  model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher 

centred instruction). 

Quantum Teaching adalah penggubahan belajar yang meriah, dengan 

segala nuansanya, dan Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan, 

interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar.Quantum Teaching 

berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang 

mendirikan landasan dan kerangka.
10

 

Model Quantum Teaching dirancang dengan menggunakan prinsip-prinsip 

komunikasi yang ampuh, diperkuat dengan pendekatan multisensori, 

multikecerdasan, dan berdasarkan kerangka rancangan belajar Quantum Teaching 

yang dikenal dengan TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demontrasikan, 

Ulangi, Rayakan). Metode TANDUR memiliki dua unsur, yaitu konteks dan 

                                                             
9
Miftahul A’la, Quantum Teaching, (Jogyakarta : Diva Pres, 2010), h.19. 

10
Ibid, h. 32. 
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isi.Kedua unsur tersebut tersusun dengan baik yaitu suasana, lingkungan, 

landasan, rancangan, penyajian, dan fasilitas.
11

 

Adapun tahapan TANDUR, yakni : terdapat aktivitas pertumbuhan dan 

minat, suasana kelas dibuat menyenangkan, usaha keterlibatan peserta didik, 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan berusaha menjadi isi 

pelajaran nyata bagi mereka, serta adakan reward sebagai umpan balik yang data 

dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep. 

Quantum Teaching dengan metode TANDUR membuat komunikasi dan 

interaksi antara guru dan peserta didik menjadi lebih interaktif.Kemudian, 

pembelajaran IPA yang dirancang dapat mempermudah peserta didik memahami 

pelajaran yang diajarkan tanpa merasa adanya beban belajar, sehingga tidak 

membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan saat berada dalam kelas.Selain itu 

TANDUR dapat memberikan jaminan kepada peserta didik agar tertarik dan 

berminat mengikuti pelajaran, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif 

dan bermakna. 

Metode TANDUR ini juga memastikan bahwa peserta didik mengalami 

pembelajaran, berlatih, menjadikan isi pelajaran nyata bagi peserta didik dan 

mencapai sukses.Hal ini tentunya dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dapat dengan mudah dicapai.Dengan demikian, pemilihan model Quantum 

Teaching menjadi salah satu alternatif dalam penggunaan metode pembelajaran 

                                                             
11

Ibid, h. 39. 
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IPA yang dapat memberikan konstribusi guna meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan melakukan observasi, bahwa 

di MIN 6 Bandar Lampung dalam pembelajaran IPA di kelas VC guru dalam 

menyampaikan materi masih menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction). Model pembelajaran langsung lebih berpusat pada guru, sehingga 

peserta didik hanya mendengar dan menyimak. Dalam kegiatan pembelajaran 

terjadi komunikasi satu arah (one-way communication), hal ini menyebabkan 

pengetahuan yang dimiliki terbatas terhadap materi yang disampaikan oleh guru, 

dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
12

 Dengan demikian, 

kegiatan pembelajaran tidak berjalan kondusif karena peserta didik tidak 

terkondisi disaat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Berangkat dari latar belakang masalah, model pembelajaran langsung 

(Direct Instruction) tersebut berdampak terhadap hasil belajar peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VC 

MIN 6 Way Halim Bandar Lampung. Sebagaimana tabel berikut :  
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 Data Prasurvey di MIN 6 Way Halim Bandar Lampung, 05 September 2016. 
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Tabel I 

Data Hasil Belajar IPA Peserta Dididk Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015-2016 

 

NO Nama Siswa KKM Nilai Keterangan 

1 Ahmad 70 55 Tidak Tuntas 

2 Almi Assya  70 55 Tidak Tuntas 

3 Anas Syaual 70 65 Tidak Tuntas 

4 Andini Shifa 70 60 Tidak Tuntas 

5 Anisa Agusti 70 55 Tidak Tuntas 

6 Arsya Jaya 70 30 Tidak Tuntas 

7 Ayu Fitria  70 55 Tidak Tuntas 

8 Bina Salsa 70 65 Tidak Tuntas 

9 Durri Iua 70 40 Tidak Tuntas 

10 Fauzul Ghani 70 60 Tidak Tuntas 

11 Lutfan Fauzi 70 65 Tidak Tuntas 

12 M. Ramdhan  70 75 Tuntas 

13 M. Syaril R 70 60 Tidak Tuntas 

14 Massayu  70 65 Tidak Tuntas 

15 M. Rasyah 70 45 Tidak Tuntas 

16 M. Ilham 70 35 Tidak Tuntas 

17 Nova Lian 70 45 Tidak Tuntas 

18 Raisya Julio 70 30 Tidak Tuntas 

19 Ragil Afda 70 70 Tuntas 

20 Raka Fardian  70 60 Tidak Tuntas 

21 Rifka Aulia 70 70 Tuntas 

22 Shafira Intan 70 70 Tuntas 

23 Siti Anisa  70 45 Tidak Tuntas 

24 Sabri Nata 70 45 Tidak Tuntas 

25 Syaifarrohul  70 75 Tuntas 

26 Tesar Fafiu 70 30 Tidak Tuntas 

Jumlah 1.426 

Tuntas 4 (15,38%) 

Tidak Tuntas 22 (84,62%) 

 

Sumber: Dokumentasi nilai IPA kelas V MIN 6 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2015-2016.
13
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Dokumen guru pelajaran IPA kelas VB MIN 6 Bandar Lampung. 
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Dari tabel diatas, hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPA di MIN 6 

Bandar Lampung dari 26 peserta didik yang tuntas hanya 4 peserta didik 

(15,39%), dan yang belum tuntas sebanyak 22 peserta didik (84,62%). Hal ini 

menggambarkan hasil belajar peserta didik masih tergolong rendah, dengan 

demikian penerapan model pembelajaran Quantum Teaching untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA peserta didik kelas VC MIN 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2015-2016.  

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas VC MIN 6 Way Halim Bandar 

Lampung kurangnya kekreatifan guru dalam memilih model pembelajaran 

yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang tidak kreatif, dan bervariasi yang 

digunakan oleh guru dapat berdampak terhadap hasil belajar peserta didik.  

3. Hasil belajar peserta didik yang masih rendah harus ditingkatkan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi didalam penyampaian 

materi pembelajaran.  

 

C. Batasan Masalah 

 Penulis membatasi masalah pada penggunaan model pembelajaran yang 

masih bersifat konvensional yang mengakibatkan kurangnya semangat belajar 
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peserta didik yang berdampak pada hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran IPA di kelas V MIN 6 Way Halim Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Dalam hal ini, cara mengatasinya dengan menerapkan 

model pembelajaran Quantum Teaching.  

D. Rumusan Masalah  

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan.
14

 Masalah dapat 

diartikan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka 

rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya 

melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Apakah penerapan model Quantum Teaching dapat 

meningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas V MIN 6 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada guru untuk 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi khususnya Quantum 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2015), h. 55. 
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Teaching, dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan 

model pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas VC MIN 6 Way Halim Bandar Lampung.  

F. Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini  adalah :  

1. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik, setelah diterapkan model Quantum Teaching dalam pembelajaran 

IPA kelas V MIN 6 Bandar Lampug. 

2. Bagi Guru 

Memperkaya pengetahuan guru dalam meningkatkan keterampilan dan 

memilih model  pembelajaran yang bervariasi yang dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA peserta didik.  

3. Bagi Sekolah  

Pihak sekolah dapat mendesain pembelajaran yang lebih baik untuk 

peserta didik, pelaksanaan pembelajaran dengan menyiapkan pembelajaran 

agar tercapai lebih maksimal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Quantum Teaching  

a. Pengertian Model Pembelajaran  

 Dalam pembelajaran, berbagai masalah sering dialami oleh guru, 

untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran maka diperlukan 

adanya model-model pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru 

dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola 

mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur turtol, dan 

untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk di 

dalam buku-buku, film-film, tipe-tipe, program, media komputer, dan 

kurikulum (sebagai kursus untuk belajar).
15

 Dalam dunia pendidikan, 

model pembelajaran diartikan sebagai a plan, method, or series of 

activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi dengan 

demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

                                                             
15

 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta : Bumi Aksara, cetakan kedua 

2010), h. 52. 
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 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamanya buku, film, komputer, dan 

kurikulum.
16

 

 Dalam kegiatan pembelajaran guru dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai, dan menarik bagi peserta didik. Dengan 

pemilihan model pembelajaran yang sesuai maka kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan akan berjalan efektif, sehingga akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran 

IPA.  

Didalam kegiatan pembelajaran setiap guru memiliki hak untuk 

menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang sesuai yang 

dapat menumbuhkan semangat peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, guru juga dapat merancang bahan pembelajaran dengan 

baik dan dalam penyampaian materi dibuat semenarik mungkin, sehingga 

hal itu berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran IPA.  

                                                             
16

 Trianto Ibnu Badar, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan 

Kontektual (Jakarta : Prenadamedia, 2014), h. 23. 
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Bagi guru yang benar-benar peduli dengan segala proses 

pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di tempat guru mengabdi, 

maka guru tersebut harus mampu memilih model pemelajaran yang tepat 

bagi peserta didik. Dimana guru harus memperhatikan keadaan atau 

kondisi peserta didik, bahan pengajaran, serta sumber-sumber belajar yang 

ada agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif 

dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Dalam pengembangan 

konsep model pembelajaran, maka guru harus bisa memastikan bahwa 

model mengajar atau pembelajaran itu harus mengandung suatu rasional 

yang didasari pada teori, berisi serangkaian strategi yang dilakukan guru 

maupun peserta didik, didukung dengan sistem penunjang atau fasilitas 

pembelajaran, dan model pembelajaran untuk mengevaluasi kemajuan 

peserta didik. 

Dasar pemilihan pembelajaran itu harus mencakup (pendekatan, 

model ataupun prosedur dan metode pembelajaran) yang semua 

itu berisikan (tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, 

kemampuan peserta didik, dan guru).
17

 

Dalam pemilihan model pembelajaran guru harus 

mempertimbangkan pendekatan apa yang sesuai didalam kegiatan 

pembelajaran IPA, dan bagaimana model pembelajaran yang menarik 

untuk melakuan perubahan model pembelajaran yang sebelumnya agar 
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 Imas Kurniasi dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesionalisme Guru, ( Jakarta : Kata Pena, 2015), h. 19-20.  
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dapat mempengaruhi tingkatan keberhasilan belajar peserta didik. Disetiap 

pemilihan model pembelajaran harus mempunyai tujuan, agar pelaksanaan 

menggunakan model pembelajaran itu buan hanya berdampak pada 

keberhasilan peserta didik tetapi juga berdampak terhadap guru.  

b. Macam-macam Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam 

usaha mengoptimalkan hasil belajar peserta didik, model pembelajaran 

tersebut antara lain : 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dimana 

peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki latar belakang yang berbeda, belajar dalam kelompok kecil 

mendorong terciptanya kemungkinan lebih besar melakukan 

komunikasi. Menurut Slavin pembelajaran kooperatif adalah “suatu 

model pembelajaran dimana peserta didik belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok heterogen”,
18

 sedangkan menurut Isjoni 

pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya 
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 Robert E. Slavin, Cooperative Learning :Theory Research and Practice, Terj. 

Nurlita Yusron, (Bandung : Nusa Media, 2005), h. 4.  
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“mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim”.
19

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang digunakan 

untuk mewujudkan kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan oleh guru.  

2. Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching And Learning) 

Pembelajaran kontektual (Countextual Teaching And 

Learning) merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan peranannnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Elaine B. Jhonson pembelajaran 

kontektual adalah usaha untuk membuat peserta didik aktif dalam 

memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, dan 

sekaligus menerapkan dengan kehidupan nyata.
20

  

Oleh sebab itu, melalui model pembelajaran kontekstual, 

mengajarkan bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada peserta 

didik dengan menghapal sejumlah konsep-konsep yang seperti terlepas 
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 Isjoni, Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.15.   
20

 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

Cet. Ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 187. 
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dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya 

memfasilitasi peserta didik untuk mencari kemampua hidup (life skiil) 

dari apa yang dipelajarai.  

Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, sekolah 

lebih dekat dengan lingkungan masyarakat ( bukan dekat dari segi 

fisik). Akan tetapi secara fungsional apa yang dipelajari di sekolah 

senantiasa bersentuhan dengan situasi dan permasalahan kehidupan 

yang terjadi dilingkungannya.  

3. Model Pembelajara Berbasis Masalah  

Perubahan cara padang terhadap peserta didik sebagai objek 

menjadi subjek dalam proses pembelajaran menjadi titik tolak banyak 

ditemukannya berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif. Guru 

dituntut memilih model pembelajaran yang dapat memacu semangat 

setiap peserta didik untuk aktif ikut terlibat dalam pengalaman 

belajarnya.  

Menurut Tan pembelajaran berbasis masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir 

peserta didik betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok 

yang sistematis.
21

 

4. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 
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 Ibid, 229. 
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Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran 

yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi 

pembelajaran efektif guna memperluas materi ajar. Macam-macam 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) meliputi: ceramah, 

praktik, dan demontrasi.  

Model pembelajaran langsung dikembangkan untuk 

mengefisienkan materi ajar agar sesuai dengan waktu yang diberikan 

dalam suatu mata pelajaran. Dengan model ini cakupan materi ajar 

yang disampaikan lebih luas dibandingakn model pembelajaran yang 

lain, karena model ini berpusat pada guru.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung adalah model yang berpusat pada guru agar 

dapat menggunakan waktu secara efisien. Dengan demikian, materi 

pelajaran dapat disampaikan lebih luas.  

5. Model Pembelajaran bersiklus 

Menurut Renner model pembelajaran bersiklus (Learning 

Cycles) adalah model pemmbelajaran yang berpusat pada pada peserta 

didik (Student Centered), model pembelajaran bersiklus setiap peserta 

didik secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah 

dipersiapkan guru yang kemudian hasil belajar dibawa ke kelompok-

kelompok untuk didskusikan oleh anggota kelompok, dan semua 
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anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban 

sebagai tanggung jawab bersama. 

Maka dari itu, model pembelajaran bersikluus mampu 

mengembangkan potensi individual peserta didik yang berhasil, 

bertanggung jawab, dan mengoptimalkan diri peserta didik terhadap 

perubahan yang terjadi.  

6. Model pembelajaran Quantum Teaching  

Model pembelajaran Quantum Teaching merupakan proses 

pembelajaran dengan menyediakan latar belakang untuk meningkatkan 

proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Pembelajaran 

Quantum Teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan 

memudahkan proses belajar. 

Dengan demikian, model pembelajaran Quantum Teaching 

merupakan suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar 

belakang untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih 

menyenangkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang 

memberdayakan peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar lebih 

dari dianggap mungkin. Dan juga membantu guru memperluas 

keterampilan peserta didik, sehingga guru akan memperoleh kepuasan 

yang lebih besar dari pekerjaanya. 
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7. Model Pembelajaran Discovery Learning 

Model pembelajaran Discovery Learning adalah  proses 

pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri.  

Model pembelajaran Discovery Learning lebih menekankan 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, 

dalam penyampaian materi guru sebagai pembimbing dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar akti.  

Dengan demikian, dengan menggunakan model Discovery 

Learning peserta didik mampu memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan pengetahuan, dan mengoptimalkan daya ingat peserta 

didik dalam memaahami materi yang telah disampaikan. 

Dari uraiakan diatas, maka model pembelajaran Quantum 

Teaching adalah model pembelajaran yang akan digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

c. Pengertian Model Pembelajaran Quantum Teaching  

Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, 

quantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan 

menggunakan unsur yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajar 
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melalui interaksi yang terjadi didalam kelas.
22

 Bila model pembelajaran 

ini diterapkan maka guru akan lebih berhasil dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik, karena guru mengoptimalkan berbagai model 

pembelajaran.  

 Quantum Teaching adalah penggubahan belajar yang meriah, 

dengan segala nuansanya, Quantum Teaching juga menyertakan segala 

kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. 

Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan 

kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar.
23

 

Quantum Teaching  merupakan suatu proses pembelajaran dengan 

menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses 

belajar mengajar dan membuat proses tersebut menjadi lebih 

menyenangkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang 

memberdayakan peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar lebih dari 

yang dianggap mungkin. Juga membantu guru memperluas pengetahuan 

peserta didik, sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih besar 

dari pekerjaannya. 

Quantum teaching merupakan model pembelajaran yang ideal, 

karena menekankan kerjasama antara peserta didik dan guru untuk 

mencapai tujuan bersama, model pembelajaran ini juga efektif 
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 Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan, 

(Lampung :Aura, 2014), h. 99. 
23

 Bobbi DePorter, dkk, Quantum Teaching Memperaktikan Quantum Learning di 

Ruang-ruang Kelas, (Bandung : Kaifa, 2014), h. 32. 
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karena memungkinkan peserta didik dapat belajar seacara optimal, 

yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik.
24

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pembelajaran 

Quantum Teaching adalah upaya guru untuk menggabungkan berbagai 

interaksi dalam proses pembelajaran menjadi cahaya yang melejitkan hasil 

belajar dengan menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara 

dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami. 

d. Ciri dan Prinsip Quantum Teaching  

Asas utama Quantum Teaching, yaitu “Bawalah dunia mereka ke 

dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Maksud asas utama 

ini memberikan pengertian bahwa langkah awal yang harus dilakukan 

dalam pengajaran yaitu mencoba memasuki dunia yang dialami oleh 

peserta didik.
25

 Maksudnya yaitu mengingatkan pentingnya memasuki 

dunia peserta didik sebagai langkah pertama untuk mendaptkan hak 

mengajar, pertama-tama guru harus membangun autentik memasuki 

kehidupan peserta didik.  

Model pembelajaran Quantum Teaching dilandasi dengan prinsip-

prinsip diantaranya : 

1. Segalanya berbicara, lingkungan kelas, bahasa tubuh dan bahan 

pelajaran semuanya menyampaikan pesan tentang belajar.  
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2. Segalanya bertujuan, peserta didik diberitahu apa tujuan mereka 

mempelajari materi yang kita ajarkan.  

3. Pengalaman sebelum pemberian nama, otak berkembang pesat 

dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa 

ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika 

peserta didik telah mengalami informasi sebelum mereka 

memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari.   

4. Akui setiap usaha, menghargai usaha peserta didik sekecil apapun. 

Belajar mengandung resiko, belajar berarti melangkah keluar dari 

kenyamanan. Pada saat peserta didik mengambil langkah ini, 

peserta didik patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan 

kepercayaan diri mereka.  

5. Jika layak dipelajari, layak pula dirayakan kita harus member pujian 

pada peserta didik yang terlibat aktif pada pelajaran. Misalnya saja 

dengan memberi tepuk tangan, berkata : bagus, dan lain-lain.
26

 

Lebih jauh dunia pendidikan akan semakin maju ke depannya, 

sebab quantum teaching akan membantu peserta didik dalam 

menumbuhkan semangat belajar peserta didik untuk terus belajar. 

Quantum Teaching menekankan pula pentingnya bahasa tubuh, seperti 

tersenyum, mengadakan kontak mata dengan peserta didik, membuat 

kegiatan pembelajaran tidak membosankan. Guru harus memiliki 

Emotional Intellegence, yaitu kemampuan kita untuk matang mengelola 

emosi.  

e. Kerangka Rancangan Belajar Quantum Teaching 

Model Quantum Teaching mempunyai kerangka rancangan belajar 

yang dikenal dengan TANDUR, berikut ini akan dijelaskan pengertian 

TANDUR :  
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1. Tumbuhkan merupakan tahapan menumbuhkan minat peserta didik 

terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Melalui tahapan ini, guru 

berusaha mengikut sertakan peserta didik dalam proses belajar. 

Motivasi yang kuat membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti 

seluruh rangkaian pembelajaran. Permasalahan terkait dengan materi 

yang akan dipelajari, menampilkan suatu gambaran atau benda nyata, 

cerita pendek, atau video. 

2. Alami merupakan tahap ketika guru menciptakan atau mendatangkan 

pengalaman yang dapat dimengerti semua peserta didik. Tahap ini 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan awal yang telah dimiliki. Selain itu tahap alami bisa 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan. 

3. Namai tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, 

model, rumus, atau strategi atas pengalaman yang telah diperoleh 

peserta didik. Dalam tahap ini peserta didik dengan bantuan guru 

berusaha menemukan konsep atas pengalaman yang telah di lewati. 

Tahap ini penamaan memacu struktur kognitif peserta didik untuk 

memberikan identifikasi, menguatkan dan mendefinisikan atas apa 

yang telah dialaminya. Proses penanaman dibangun atas pengetahuan 

awal dan keingintahuan peserta didik saat itu. Penanaman merupakan 

saat untuk mengajarkan konsep kepada peserta didik, pemberian nama 

setelah pengalaman akan menjadi sesuatu lebih bermakna dan berkesan 

bagi peserta didik. Untuk membantu penamaan dapat digunakan 

susunan gambar, warna, alat bantu, kertas, dan poster dinding. 

4. Demontrasi tahap demontrasi memberikan kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan ke dalam pembelajaran yang lain dan 

kedalam kehidupan mereka. Tahap ini menyediakan kesempatan 

peserta didik untuk menunjukan apa yang mereka ketahui, tahap 

demontrasi bisa dilakukan dengan penyajian di depan kelas, permainan, 

menjawab pertanyaan dan menunjukan hasil pekerjaan. 

5. Ulangi pengulangan akan memperkuat koneksi saraf sehingga 

menguatkan struktur kognitif peserta didik, semakin sering dilakukan 

pengulangan pengetahuan akan semakin mendalam. Bisa dilakukan 

dengan menegaskan kembali pokok materi pelajaran, memberi 

kesempatan peserta didik untuk mengulang pelajaran dengan teman lain 

atau melalui latihan soal. 

6. Rayakan merupakan wujud pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi 

dan memperoleh keterampilan dalam ilmu pengetahuan, bisa dilakukan 

dengan pujian, tepuk tangan, atau bernyanyi bersama.
27
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  Dengan penerapan metode TANDUR dalam model pembelajaran 

quantum teaching, dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Maka dari itu, penerapan metode TANDUR akan 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik, dan peserta 

didik lebih aktif mengikuti pembelajaran yang akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

f. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Quantum Teaching  

  Dalam pembelajaran quantum teaching memiliki langkah-langkah 

yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar dikelas agar hasil dari model tersebut dapat dilihat hasilnya. 

Langkah-langkah model quantum teaching antara lain : 

1. Guru wajib memberikan keteladanan sehingga layak menjadi panutan 

bagi peserta didik, berbicarahlah yang jujur, jadi pendengar yang baik, 

dan selalu gembira (tersenyum).  

2. Guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan atau 

menggembirakan. Ini karena “learning is most effective when it’s fun”, 

serta terciptanya makna pemahaman penguasaan materi yang diajarkan 

dan nilai yang membahagiakan pada diri peserta didik. 

3. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa 

kegembiraan. 

4. Guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap peserta didik akan 

terlibat dan berpengaruh kuat pada proses belajar. 

5. Memutar musik klasik ketika proses belajar berlangsung, namun sekali-

kali akan diputarkan instrumental dan bisa diselinggi jenis musik lain 

untuk bersenang-senang dan jeda selama pembelajaran. 

6. Semua peserta didik diusahakan memiliki buku sumber belajar lainnya, 

tidak diperkenankan guru mencatat atau menyuruh peserta didik untuk 

mencatat pelajaran di papan tulis. 
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7. Dalam melakukan penialain guru harus berorientasi pada acuan, 

ketuntasan belajar peserta didik.
28

  

 Dengan demikian, dalam kegiatan belajar menggunakan model 

pembelajaran quantum teaching guru menjadi panutan bagi peserta 

didik. Guru yang menyampaikan materi dengan membuat suasana 

belajar lebih nyaman, aman, dan menyenagkan akan berpengaruh 

terhadap pemahaman materi oleh peserta didik. Maka dari itu, hasil 

belajar peserta didik yang meningkat akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran quantum 

teaching sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran quantum 

teaching.  

g. Kelebihan Quantum Teaching 

 Kelebihan model pembelajaran Quantum Teaching, setiap model 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dalam prosesnya begitu juga 

dengan model pembelajaran quantum teaching. Adapun kelebihannya 

antara lain : 

1. Dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam 

satu saluran pikiran yang sama. 

2. Karena Quantum Teaching lebih melibatkan peserta didik, maka saat 

proses pembelajaran perhatian peserta didik dapat dipusatkan kepada 

hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu 

dapat diamati secara teliti. 

3. Karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak. 

4. Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 
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5. Peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara 

teori kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. 

6. Karena model pembelajaran Quantum Teaching membutuhkan 

kreativitas dari seorang guru untk merangsang keinginan bawaan 

peserta didik untuk belajar, maka secara tidak langsung guru terbiasa 

untuk berfikir kreatif setiap harinya.  

7. Pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga mudah diterima atau 

dimengerti oleh peserta didik.
29

 

 Berdasarkan penjelasan tentang kelebihan model pembelajaran 

quantum teaching diatas, dapat disimpulkan setelah penerapan model 

pembelajaran quantum teaching dapat membuat suasana belajar lebih 

menyenangkan dan peserta didik akan lebih mudah memahami penyampaian 

materi yang disampaikan oleh guru yang akan berdampak terhhadap hasil belajar 

peserta didik.  

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

 Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar juga merupakan kemampuan 

yang diperoleh anak setelah kegiatan belajar.
30

 Belajar itu sendiri merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau 
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kegiatan intruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Peserta didik 

yang berhasil dalam belajar adalah orang yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.  

 

 Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa : 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan.  

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan memprestasikan konsep 

dan lambang.  

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri.  

4. Keterampilan motorik yaitu keterampilan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek tersebut, 

sikap merupakan kempuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 

perilaku.
31

 

 

Dapat disimpulkan dari pemikiran Gagne, hasil  belajar dapat berupa 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilam 

motorik, dan sikap.  

Belajar terjadi bila ada hasilnya yang dapat diperhatikan. Jadi belajar 

terjadi hanya dapat diketahui bila ada sesuatu  dan apa yang dipelajari 

itu. Suatu fakta yang dipelajari harus dapat diingat dengan setelah 

diajarkan. Akan tetapi dalam waktu tertentu dapat terjadi perubahan 

karena diingat itu dapat dilupakan sebagian atau seluruhnya. Faktor 

yang mempengaruhi yakni: (1) Jumlah yang dipelajari dalam waktu 

tertentu, (2) Adanya kegiatan-kegiatan yang lain sesudah belajar, 

yang merupakan inferensi yang mengganggu apa yang diingat itu, (3) 
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Waktu yang tersisa setelah berlangsungnya belajar juga dapat 

mengandung kegiatan yang mengganggu.
32

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu fakta yang dicapai 

dari proses belajar yang dilakukan. Pencapaian hasil belajar akan sangat 

dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang dilakukan, waktu yang diberikan, dan 

kompleksitas materi yang disampaikan. Dengan demikian hasil itu akan 

menjadi tenaga dorong untuk meningkatkan hasil belajar seseorang dan akan 

meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan kemauan belajarnya 

dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, dan daya nalarnya dalam 

memahami sesuatu yang baik. 

Perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an yaitu sebagai berikut : 

                           

                       

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya.(Q.S At-Taubah : 122).
33

 

Berdasarkan pada ayat tersebut di atas maka dijelaskan bahwa 

setiap insan tidaklah dapat hanya mengikuti sesuatu tanpa memahami terlebih 
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dahulu sehingga perlu adanya sesuatu aktivitas mengetahui seluk beluk apa 

yang akan dilakukannya. Disinilah menumbuhkan kegiatan untuk belajar yang 

disebut dengan hasil tersebut maka hasil belajar melandasi kegiatan belajar 

dengan sebaik-baiknya. 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi peserta didik dan sisi guru. Dari sisi peserta didik, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan 

pada saat sebelum belajar. Benyamin S. Bloom telah mengembangkan 

“taksonomi” untuk domain kognitif. Taksonomi adalah metode untuk 

membuat urutan pemikiran dari tahap dasar kearah yang lebih tinggi dari 

kegiatan mental, dengan tiga tahap sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (knowledge) ialah kemampuan untuk mengahafal, mengingat, 

atau mengulangi informasi yang pernah diberikan. Kata kerja oprasionnal 

untuk merumuskan tujuan peembelajaran pada level C1 antara lain : 

mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, 

mengidentifikasi, dan mendaftarkan.  

2. Pemahaman (comprehension) ialah kemampuan untuk menginterprestasi 

atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Kata kerja 

operasional untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada level C2 antara 

lain : memperkirakan, menjelaskan, mengkatagorikan, mencirikan, merinci, 

mengasosiasikan, membandingkan, dan menghitung.  

3. Aplikasi (application) ialah kemampuan menggunakan informasi, teori, 

dan aturan pada situasi baru. Kata kerja operasional untuk merumuskan 

tujuan pembelajaran pada level C3 antara lain : menugaskan, mengurutkan, 

menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, menyesuaikan, 

dan memodifikasi.
34
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, di dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik peserta didik harus 

memiliki pengembangan pengetahuan, harus memiliki pemahaman terhadap 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Peserta didik juga harus dapat 

menyampaikan informasi yang telah diberikan oleh guru secara baik, dan 

sesuai dengan aturan yang ada.   

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil akan 

menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. Guru yang 

menggunakan pendekatan individual, misalnya berusaha memahami 

anak didik sebagai makhluk individual dengan segala persamaan dan 

perbedaan, guru yang menggunakan pendekata kelompok berusaha 

memahami anak didik sebagai makhluk sosial. Dari kedua pendekatan 

tersebut lahirlah kegiatan belajar yang berlainan, dengan tingkatan 

keberhasilan mengajar yang sama pula. Perpaduan dari pendekatan ini 

akan menghasilkan hasil belajar mengajar yang lebih baik.
35

 

 

 Hasil belajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, proses penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut 

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan lebih lanjut, baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Didalam kegiatan pembelajaran banyak faktor yang mempengaruhi 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Secara umum, hasil belajar peserta 
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didik dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri 

peserta didik dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri 

peserta didik.  

Faktor internal ialah faktor fisiologis atau jasmani individu baik 

bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur 

tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya juga faktor psikologis baik yang bersifat 

bawaan maupun keturunan, meliputi faktor intelektual seperti faktor potensial, 

yaitu:  intelegensi, bakat, dan faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan 

prestasi. Faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, 

penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya.
36

 

 

Maka dari itu, peran keluarga juga dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Bukan hanya belajar di sekolah 

peserta didik juga harus mendapatkan pembelajaran ketika selesai belajar di 

sekolah, pera orang tua juga sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan 

semangat peserta didik untuk belajar dan menumbuhkan rasa semangat untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik.  

c. Kriteria Penilaian Hasil Belajar 

 Menurut Lindgren, hasil pembelajaran meliputi kecakapan informasi, 

pengertian dan sikap. Masalah yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana 

hasil belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal ini keberhasilan 

proses belajar mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf, tingkatan 

keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Istimewa atau maksimal : Apabila seluruh bahan mata pelajaran yang 

diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa.  

2. Baik sekali atau optimal : Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.  

3. Baik atau maksimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% 

s.d 75% saja dikuasai oleh siswa.  

4. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa.
37

 

Bagi pengukuran suksesnya pengajaran, memang syarat utamanya 

adalah hasilnya. Akan tetapi harus diingat bahwa dalam menilai atau 

menerjemahkan hasil itu pun harus secara cermat dan tepat, yakni dengan 

memperhatikan bagaimana prosesnya. Dalam proses inilah peserta didik akan 

beraktivitas. Dengan proses yang tidak baik atau benar, mungkin hasil-hasil 

yang dicapainya pun tidak akan baik, atau kalau boleh dikatakan hasil itu 

adalah semu. Hasil pengajaran itu dikatakan betul-betul baik, apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh peserta 

didik. Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing dan pelatih 

yang baik bagi para peserta didik yang akan menghadapi ujian. Kalau hasil 

pengajaran itu tidak tahan lama dan lekas menghilang, berarti hasil 

pengajaran itu tidak efektif. Guru harus mempertimbangkan berapa banyak 

dari yang diajarkan itu akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah 

lewat satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya.  

2) Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil 

proses belajar mengajar itu bagi peserta didik seolah-olah telah merupakan 

bagian kepribadian bagi diri setiap peserta didik, sehingga akan dapat 

mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan 

sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya.
38
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Berdasarkan paparan di atas tentang kriteria pencapaian hasil belajar 

dapat disimpulkan bahwa setiap proses belajar yang dilakukan harus ada 

perubahan kompetensi yang dimiliki secara otentik dan dibuktikan dengan 

pencapaian nilai sesuai dengan standar yang diberlakukan, baik secara 

nasional, maupun otonom berdasarkan standar ketuntasan yang ada di suatu 

lembaga pendidikan sebagai penyelenggaran kegiatan belajar.  

 

3.  Pembelajaran IPA di MI  

a. Pengertian Pembelajaran IPA 

Belajar merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi setiap 

individu, karena dengan belajar individu mengalami suatu perubahan tingkah 

laku. Perubahan tingka laku ini dapat ditunjukkan seperti berubahnya aspek 

lainnya. Pendidikan IPA telah mengalami pergeseran yang lebih menekankan 

proses belajar mengajar dalam belajar peserta didik mengkontribusi 

pengetahuannya, dalam pendidikan IPA juga peserta didik dibuat agar 

membangun pengetahuannya. 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan, tugas utama guru IPA adalah 

melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri atas 
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tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
39

 

Peserta didik membentuk sendiri pengetahuan mereka secara aktif 

melalui interaksi dengan lingkungannya, karena perkembangan konseptual 

merupakan hasil dari interaksi antara konsep yang telah ada dengan 

pengalaman yang baru. Oleh sebab itu, suatu pendekatan proses penemuan 

atau menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Dengan 

demikian suatu proses belajar tidak hanya merupakan transfer pengetahuan.
40

 

Menurut H.W Fowler, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan dedukasi.
41

 IPA mempelajari alam 

semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan 

di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat 

diamati dengan indera. IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, 

baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan IPA adalah suatu kumpulan 

teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 
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 Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistiyowati, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta 

: Bumi Aksara, 2014), h. 26. 
40

 Muh. Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya 

dalam Pembelajaran, (Makasar, Badab Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2014), h. 4.  
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alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmia seperti observasi dan 

eksperimen. 

b. Tujuan Mata Pelajaran IPA Kelas V 

Tujuan mata pelajaran IPA di MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

3) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat kepuasan. 

4) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

6) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan.  

 

 

c. Ruang Lingkung Pembelajaran IPA Kelas V 

Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA MI secara garis besar menjadi 4 

(empat) kelompok yaitu : 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkugan serta kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi :cair, padat, dan gas. 

3) Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana.  

4) Bumi dan salam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

5) Pesawat sederhana : tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol.  
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d. Unsur-unsur Pembelajaran IPA di MI  

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat diartikan sebagai lmu yang 

mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang terjadi di alam, 

belajar IPA memiliki dimensi pengembangan sikap ilmiah. Sedangkan 

menurut Depdiknas meliputi empat unsur utama yaitu : 

1. Sikap : rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah 

baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. 

2. Proses : prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, 

metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen atau percobaan, evaluuasi, pengukuran, dan penarikan 

kesimpulan.  

3. Produk : berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum.  

4. Aplikasi : penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari.
42

 

 Dalam proses pembelajaran IPA keempat unsur itu diharapkan dapat 

muncul sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara 

utuh dan menggunakan rasa ingin tahu untuk memahami fenomena alam 

melalui kegiatan pemecahan masalah yang menerapkan langkah-langkah 

metode ilmiah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa IPA adalah sebuah 

proses memperoleh kebenaran tentang fakta dan fenomena, IPA dapat 

dipandang sebagai sikap, proses, produk serta aplikasi pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari yang keseluruhannya saling terkait secara erat.  
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e. Langkah-langkah Pembelajaran IPA di SD  

 Dalam kegiatan pembelajaran guru terlebih dahulu menjelaskan 

kepada peserta didik tentang materi rangkaian listrik sumber arus searah dan 

sifat-sifat magnet, guru harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi peserta didik dalam 

melakukan pengamatan.  

 Materi yang akan disampaikan pada peserta didik kelas Vc tentang 

rangkaian listrik sumber arus searah dan sifat magnet dalam kehidupan sehari-

hari.  

Materi Indikator 

Rangkaian listrik sumber arus searah 

dan sifat magnet dalam kehidupan 

sehari-hari 

1. Rangkaian listrik sumber arus 

searah 

 Memberikan penjelasan tentang 
macam-macam rangkaian 

listrik sederhana dan cara 

merangkai rangkaian listrik seri 

dan paralel. 

2. Mengenal sifat-sifat magnet dalam 

kehidupan sehari-hari 
 Menyebutkan berbagai macam 

benda yang dapat ditarik oleh 

magnet, dan benda apa saja 

yang tidak dapat ditarik oleh 

magnet.  

  

B.  Penelitian yang Relevan  

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan ada beberapa penelitian yang 

berkaitan atau relevan dengan pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching 

terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA, maka penulis 
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mengadakan batasan masalah sebelumnya dalam batasan masalah ini penulis 

menemukan beberapa judul yang relevan, diantaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Sunardiana, diperoleh hasil penelitian 

jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

UNDIKSHA Singaraja Bali, 2010 yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA para Siswa Kelas V Semester II SD Negeri 1 Batu Agung 

Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Tahun Ajaran 

2010/2011”. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), untuk pengumpulan data penulis menggunakan 

metode tes.
43

 Sedangkan dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan 

penelitian dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni penerapan model 

pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas Vc MIN 6 Bandar Lampung.  

2. Skripsi Damyati Saidah, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 2010 yang berjudul “Pengaruh Hasil 

Belajar IPA melalui Quantum Teaching di kelas IV SD Negeri Tegalgondo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode eksperimen semu, untuk 

                                                             
43

 Bagus Sunardiana, “ Penerapan Model Quantum Teaching Untuk Meningkatkan 
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penggumpulan data penulis menggunakan metode tes, dokumentasi, dan 

pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan Quantum Teaching, peserta didik terlihat 

semakin senang dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran.
44

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan penerapan 

Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, penelitian ini 

dapat melengkapi penelitian sebelumya, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus pada 

penerapan model Quantuam Teaching terhadap hasil belajar pada tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah dan terfokus pada peserta didik kelas Vc MIN 6 Bandar 

Lampung. 

 

C. Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau 

hubungan melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat 

tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbedaan yang diinginkan, untuk 

sampai pada pemilihan tindakan yang tepat. Peneliti dapat memulai dengan 

menimbang prosedur-prosedur yang mungkin dapat dilaksanakan agar perbaikan 

yang diinginkan dapat tercapai, dalam hal ini peneliti hendaknya mencari 
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masukan dari orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian.
45

 Dalam 

penelitian ini penulis mengajukan hipotesis tindakan yaitu : “Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Quantum Teaching dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Peserta Didik Kelas Vc MIN 6 Bandar Lampung”. 
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 Kunandar, Langkah Muda Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru, Edisi Revisi, (Jakarta : Grafindo Persada, 2011), h.90.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, 

secara Harfiah “Penelitian Tindakan Kelas“ berasal dari Bahasa Inggris, yaitu 

classroom Action Research yang artinya action research (Penelitian dengan 

tindakan) yang dilakukan di kelas.
46

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki peranan yang sangat penting 

dan strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan 

dengan baik dan benar, penelitian tindakan kelas ini bagian dari penelitian pada 

umumnya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktis pembelajaran di kelas, fokus 

PTK pada peserta didik atau proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Tujuan 

utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata guru dalam kegiatan 

pengembangan profesinya.  

Penelitian Tindakan Kelas atau PTK (Classroom Action Research) 

memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan 

(Action research), dan penelitian tindakan  ini bagian dari penelitian bagi 
umumnya. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan 

menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah 
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dan atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran 

hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala sosial.
47

 

 

Penelitian ini dilakasanakan peneliti bersama guru mata pelajaran IPA,  

kegiatan ini adalah diskusi untuk memberikan makna penerapan model 

pembelajaran quantum teaching di kelas, menerangkan, dan menyimpulan hasil 

tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama-sama.  

Penelitian Tindakan Kelas dapat juga diartikan suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, 

mengamati, dan mereflesikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaborasi 

dan partisipasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelasnya. 

Dengan melakukan penelitian menggunakan PTK diharapkan dapat 

melaksanakan penelitian dengan baik, untuk mengetahui hasil penerapan model 

pembelajaran quantum teaching untuk meningkatan hasil belajar peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran IPA.  
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 Perencanaan 

SIKLUS 1 

Pengamatan 

Perencanaan  

SIKLUS II 

Pengamatan  

Pelaksanaan Refleksi 

Pelaksanaan Refleksi 

B. Desain Penelitian   

 Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), tetapi paling dikenal dan biasa digunakan adalah model yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Taggart secara garis besar tahapan penelitian 

ada empat langkah, yaitu : 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

Dalam penelitian tindakan kelas dilaksanakan beberapa siklus, dan siklus 

tersebut tidak dibatasi beberapa siklus tindakan. Beberapa siklus tersebut 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu pembelajaran, baik efektif, 

perhatian, maupun hasil belajar peserta didik. Gambaran siklus yang akan 

dilakukan dikemukakan dalam diagram siklus berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

Perencanaan Ulang 
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Gambar : Model Penelitian Tindakan
48

 

 Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, penulis merencanakan untuk 

melaksanakan dua siklus, hasil observasi dan tes atau penilaian dalam siklus 

sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas VC di MIN 6 Bandar Lampung. Setiap 

langkahnya terdiri dari empat tahap yaitu : tahap perencanaan, tindakan, 

pengamatan atau observasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan Tindakan  

  Pada tahapan perencanaan ini peneliti menyusun rencana tindakan dan 

renacana penelitian yang hendak diselenggarakan dalam proses pembelajaran 

IPA, kegiatan perencanaan tersebut diantaranya : 

a. Berdiskusi dengan guru mitra penelitian dalam menyiapkan penelitian. 

b. Menentukan materi yang akan disampaikan. 

c. Menentukan model pembelajaran quantum teaching yang akan diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  

d. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, dalam kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode TANDUR.  

e. Mempersiapkan instrument observasi. 
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f. Mempersiapkan lembar soal yang digunakan untuk tes hasil belajar peserta 

diidik yang diujikan setiap akhir pembelajaran.  

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

  Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenalkan model pembelajaran quantum teaching. Pada 

penelitian ini dimulai dari persiapan cara menyampaikan materi dengan baik 

kepada peserta didik di kelas yang diteliti, sehingga untuk menyampaikan 

materi bisa lebih efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Semua itu 

tidak lepas dari tujuan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik di kelas VC MIN 6 Bandar Lampung.  

3. Tahapan Pengamatan 

Pengamatan terhadap pelaksanaan PTK dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas dan respon peserta didik serta guru. Pada prinsipnya 

observasi dilakukan selama penelitian berlangsung, yaitu meliputi kehadiran 

peserta didik, keaktifan peserta didik dalam kelompok, kesiapan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini hasil 

pengamatan kemudian didiskusikan oleh kolaborator atau guru mata pelajaran 

IPA untuk dicari solusi dari permasalahan yang ada pada waktu pembelajaran 

berlangsung.  
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4. Refleksi  

 Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis dan interprestasi atas 

informasi atau hal yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan, artinya peneliti 

bersama guru mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil tindakan baik 

terhadap proses maupun hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria 

keberhasilan yang diterapkan. Tahap ini dilakukan terhadap proses 

pembelajaran pada siklus I, dan menjadi pertimbangan untuk memasuki siklus 

II.  

C. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

 Penelitian dilakukan di MIN 6 Bandar Lampung, karena di MIN 6 

Bandar Lampung penerapan model pembelajaran quantum teaching belum 

pernah diterapkan dan guru masih menggunakan model pembelajaran langsung 

itu yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran mata pelajaran IPA. Maka dari itu, untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik peneliti menerapkan model pembelajaran quantum 

teaching dalam kegiatan pembelajaran IPA. 

2. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian, penelitian 

ini dilaksanakan pada semester genap tanggal 25 Oktober 2016 - 25 November 

2016. 
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3. Subjek Penelitian  

   Dalam penelitian PTK ini yang menjadi subjeknya adalah peserta 

didik kelas Vc MIN 6 Bandar Lampung pada semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016 di kelas Vc berjumlah 26 peserta didik, terdiri dari 15 peserta didik 

laki-laki dan 11 peserta didik perempuan. Sedangkan objeknya adalah 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching.  

 

D. Data dan Cara Pengumpulannya  

 Ada beberapa cara pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi  

  Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.
49

 

Observasi juga didefinisikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 
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secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.
50

  

 Observasi dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik sebelum 

menggunakan model pembelajaran quantum teaching, dan dilakukan 

pengamatan disaat guru melakukan kegiatan belajar mengajar.  

2. Wawancara  

  Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
51

  wawancara 

dilakukan dengan Ibu Nurjanah, S.Pd.I selaku wali kelas VC, untuk 

mengetahui bagaimana kondisi kelas. Agar disaat melakukan penelitian, 

peneliti tidak mendapat kesulitan untuk mengkondisikan kelas karena telah 

mendapat gambaran dari wali kelas.   

3. Tes  

  Pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, sikap, 

bakat dan lainnya dapat dilakukan dengan tes atau pengukur bekal awal atau 

hasil belajar dengan berbagai prosedur penilaian.
52

 Tes sebagai instrument 

sangat lazim, digunakan dalam penelitian tindakan kelas, hal ini disebabkan 

dalam PTK pada umumnya salah satu yang diukur adalah hasil belajar peserta 
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didik salah satunya diukur dengan menggunakan instrumen tes. Dalam 

penelitian ini tes yang dilakukan adalah tes awal dan tes akhir, tes awal 

dilakukan untuk mengetahui penguasaan materi awal peserta didik dan untuk 

menentukan skor awal. Tes akhir dilakukan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik setelah dilakukan penerapan model pembelajaran Quantum 

Teaching dalam pembelajaran IPA.  

4. Dokumentasi  

  Dalam melaksanakan dokumentasi pada penelitian ini data-data yang 

dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penelitian serta foto-foto 

kegiatan selama penelitian berlangsung. Metode dokumentasi ini penulis 

gunakan sebagai pelengkap untuk melengkapi keterangan-keterangan yang 

penulis butuhkan yakni memperoleh data tentang sejarah berdirinya MIN 6 

Bandar Lampung, sarana dan prasarana, absensi peserta didik dan keadaan 

guru MIN 6 bandar Lampung. 

E. Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan merupakan analisis yang mampu 

mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan penelitian, berdasarkan tujuan yang 

ingin dicapai yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

IPA, dalam PTK sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis PTK. 

Analisis data diarahkan untuk ,mencari dan menemukan upaya yang dilakukan 
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guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Dengan 

demikian, analisis data dalam PTK bisa dilakukan dengan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untk menentukan 

peningkatan proses belajar khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru, 

sedangkan kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajat 

peserta didik sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan oleh guru.
53

 

 Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, dilakukan analisis hasil 

yang telah dicapai peserta didik dalam tes evaluasi. Data observasi penelitian 

diberikan penilaian berupa angka yang dikategorikan dengan kurang, cukup, baik, 

dan sangat baik. Pada tindakan tiap siklus masing-masing tiga kali pertemuan 

kemudian diberikan perlakuan yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi.  

 Peserta didik dikatakan tuntas belajar secara individual jika telah 

mencapai nilai 70 atau sampai mencapai 80% dan akan dilakukan pemberhentian 

siklus. 

Rumus kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Ketuntasann Individual 

Ketuntasan belajar individual dihitung dengan menggunakan analisis deskriptif, 

yaitu : 

Skor = 
𝐵

𝑁
 x 100 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 106. 



 

 66 

Keterangan : 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal.
54

 

F. Indikator Keberhasilan 

 Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini digunakan sebagai 

tolak ukur berhasil atau tidaknya penerapan model pembelajaran quantum 

teaching pada siklus I dan II, kemudian data–data yang diperoleh dari penelitian 

baik melalui pengamatan, tes atau dengan menggunakan model yang lain 

kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan 

peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk 

menggambarkan keberhasilan model pembelajaran quantum teaching dalam 

pembelajaran IPA di kelas VC MIN 6 Bandar Lampung. Untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan penelitian ini apabila hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran quantuam teaching 

dikatakan tuntas secara individual jika telah mencapai ketuntasan ≥70 dengan 

ketuntasan klasikal 80%. 

Jadi, setelah tercapai ketuntasan klasikal peserta didik sebanyak 80%, 

maka penelitian yang dilakukan berhasil sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA peserta didik kelas VC MIN 6 Bandar Lampung. 
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 Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Multi 

Oressindo, Cetakan ke 1, 2012), h. 166.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian  

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung  

Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari 

kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Way 

Halim belum ada sehingga timbulah inisiatif mendirikan sebuah Madrasah 

Swasta yang berdiri pada tahun 1968, untuk menyediakan lembaga 

pendidikan Islam Formal bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, dengan 

tokoh-tokoh para pendirinya adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Sugi Pranoto 

2. Bapak Danuri 

3. Bapak Miyono 

4. Bapak Suroyo 

Madrasah ini didirikan atas tanah wakaf Bapak Kafil (Alm), dengan 

luas tanah seluruhnya 3451 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang 

bangunan yang seluas 2046 meter persegi. Setelah Madrasah ini mengalami 

pergantian kepengurusan periode demi periode, maka pada tahun 1992 

Madrasah swasta resmi berstatus Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Way 

Halim Kota Bandar Lampung dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri 
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Agama RI Nomor : II/1992, dan pada tahun 2014 MIN Way Halim Berubah 

Nama menjadi MIN 6 Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Menteri 

Agama RI No 157 Tahun 2014 tentang perubahan nama madrasah yang 

ditetapkan pada tanggal 17 September 2014 hingga sekarang ini, dan 

semenjak awal berdirinya MIN 6 Bandar Lampung hingga sekarang telah 

mengalami pergantian Kepala Sekolah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bapak Miyono 

2. Bapak Hamami 

3. Bapak Abdullah 

4. Bapak Saiduri Ari 

5. Bapak Sugito Saripin 

6. Bapak Suroyo 

7. Bapak Saidi Rahman tahun 1992-2003 

8. Bapak Abdul Rahman 2003-2004 

9. Ibu Dra. Upik Dahlenawati tahun 2004-2012 

10. Ibu Dra. Hj. Nurlaily, M.M.Pd tahun 2012 sampai tanggal 20 

November 2014 

11. Bapak Khoiri, S.Ag sampai Sekarang 

Dibawah pimpinan Bapak Khoiri, S.Ag tersebut sedang diupayakan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk 
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menarik minat masyarakat supaya ada positif serta nilai lebih dalam 

menempuh pendidikan pada MIN 6 Bandar Lampung. 

2. Identitas Sekolah 

  Nama sekolah MIN 6 Bandar Lampung, beralamatkan di jalan KI. 

Maja No. 50 Way Halim Kota Bandar Lampung Desa Way Halim Kecamatan 

Way Halim Permai Kabupaten Bandar Lampung Provinsi Lampung. Dengan 

nomor telepon 0721 771449, status Madrasah Negeri dengan nomor 515A 

Tahun 1995 tanggal 25 November 1995. Madrasah memiliki akreditas B 

dengan nomor 080/BAP-SM/12-LPG/2011 tanggal 22 November 2010 NSM 

111118710006 dan NPSN 60705994/10807358 tahun berdiri 1968. Nama 

kepala madrasah Khoiri, S.Ag dengan nomor K.08.1/1.b/Kp.07.6/784/2014 

tanggal 18 November 2014. Madrasah memiliki luas tanah 3,451, luas 

bangunan 2046 dan status tanah hibah.  

3. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a. Visi MIN 6 Bandar Lampung  

Menjadikan siswa yang islami, cerdas, kreatif, terampil, mandiri, 

bertanggung jawab,  berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

b. Misi MIN 6 Bandar Lampung  

1)  Meningkatkan profesional guru dan karyawan. 

2)  Meningkatkan kinerja seluruh komponen madrasah. 
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3) Meningkatkan pengamalan siswa terhadap pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

4) Mengobtimalkan sarana dan prasarana yang menunjang KBM 

5)  Meningkatkan potensi siswa di bidang akademik maupun 

ekstrakurikuler. 

c. Tujuan MIN 6 

1) Untuk meningkatkan mutu guru dan karyawan yang menguasai materi, 

terampil dan berwawasan luas dalam  melaksanakan tugasnya 

2) Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, Islami, cerdas, kreatif, 

trampil, mandiri, berguna bagi nusa bangsa dan agama 

3) Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan IMTAQ 

4) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bernuansa Islami 

5) Untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang Islami dan kreatif di 

masyarakat mendatang. 

4. Nama-nama Guru dan Karyawan MIN 6 Bandar Lampung  

Tabel 2 

 Nama-nama guru dan Karyawan MIN 6 Bandar Lampung 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Khoiri, S.Ag 197001022007011041 Kamad 

2 Apriyati, S.Pd.I 198404102007102001 Wali Kelas 1a 

3 Sabta Ma’rifah, S.Pd.I 197902051999032002 Wali Kelas 1b 

4 Nurjanah, S.Pd.I 197610011999032001 Wali Kelas 1c 

5 Nur Fatonah, S.Pd.I 198107262009122003 Wali Kelas 1d 
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6 Ayumas, S.Pd.I 197108261994032001 Wali Kelas 2a 

7 Siti Zaenaf, S.Pd.I 198302042005012004 Wali Kelas 2b 

8 Harani Vitriani, S.Pd 198005172003122002 Wali Kelas 2c 

9 Sukminah, S.Pd.I 196702231991012001 Wali Kelas 2d 

10 Nurbaiti Adnin, S.Pd.I 195603041979032003 Wali Kelas 3a 

11 
Masroro Hasta 

Handayani, S.AG  
197604302000032002 Wali Kelas 3b 

12 Ida Hartati, S.Pd.I 197507091999032001 Wali Kelas 3c 

13 Ely Urpiah, S.Ag 196702231991012001 Wali Kelas 3d 

14 Nur Asiah, S.Pd.I 196809021993032002 Wali Kelas 4a 

15 Nopridawati, S.Pd.I 197210211999032001 Wali Kelas 4b 

16 Siti Aminah, S.Pd.I 196703081994032003 Wali Kelas 4c 

17 Hj. Murniati, S.Pd.I  195707081979032002 Wali Kelas 5a 

18 Ervina, S.Pd 197709251999032003 Wali Kelas 5b 

19 
Annisa Rahmawati, 

S.Pd 
- Wali Kelas 6a 

20 Septianingsih, S.Pd.I 198011202007102002 Wali Kelas 6b 

21 Afrida Erni. D., S.Pd.I 195908021984012001 Guru B.Studi 

22 A. Syarifuddin, A.Ma 195612271981031004 Guru B.Studi 

23 
Rosalina Nursyam, 

S.Pd 
197906222006042002 Guru B.Studi 

24 Cahri Hidayat, S.Pd.I 197906052005011008 Guru Penjas 

25 
Tri Maylina 

Widyastuti,S.Pd 
- Guru B.Studi 

26 
Febri Catur Saputra, 

S.Pd.I 
- Guru B.Studi 

27 Amrulloh Rofa’i, S.Pd - Guru B.Studi 

28 Rustam Nawawi, S.Pd - Guru B.Studi 

29 Rosina Bahsan,S.Ag 195804141983032001 TU 

30 Agung Kurnia 198603242009101001 Bendahara  

31 
Okta Ria Supemi 

Hany, A.Md 
- Staf TU 

32 Hery Yusmar - Penjaga Sekolah  

33 Ramli - SATPAM 
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34 Budi Omara - Cleaning Service 

 

5. Data Keadaan Fasilitas Madrasah  

Tabel 3 

Data Keadaan Fasilitas Madrasah 

NO Fasilitas Jumlah 

1 Kelas / Rombongan Belajar 19 Rombel 

2 Ruang Kelas  8 Ruang 

3 Ruang Kantor Kepala Madrasah  1 Ruang 

4 Ruang Staf TU 1 Ruang 

5 Ruang Akademik - 

6 Ruang BK - 

7 Ruang Guru 1 Ruang 

8 Ruang Pramuka - 

9 Ruang LAB/IPA - 

10 Ruang Kesenian - 

11 Ruang UKS 1 Ruang 

12 Ruang Lab Multimedia - 

13 Ruang Gedung 1 Ruang 

14 Ruang Aula  - 

15 Perpustakaan  1 Ruang 

16 Mushola  1 Ruang 

 

 

 

 

6. Daya Dukung Internal 
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a. Guru  

1) Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 3 Orang 

2 Perempuan 20 Orang 

Jumlah 22 Orang 

 

2) Latar Belakang Pendidikan 

Ijazah Tertinggi Status Kepegawaian/Guru 

Jumlah Guru Tetap Jumlah Guru 

Honore 

S2/S3 - - 

S1 21 5 

D3 - - 

D2 1 - 

D1/SLTA - - 

Jumlah  23 5 

 

3) Distribusi Guru berdasarkan Mata Pelajaran 

No Mata Pelajaran yang diajarkan Jumlah Guru 

1 Qur’an Hadits 2 

2 Akidah Akhlak 2 

3 Fiqih 2 

4 Bahasa Arab 2 

5 SKI 2 

6 PKn 2 

7 Bahasa Indonesia 1 
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8 Matematika 2 

9 IPA 1 

10 IPS 2 

11 KTK 1 

12 Penjaskes 1 

13 Bahasa Lampung 2 

14 Bahasa Inggris  1 

15 BBQ 1 

 

4) Status Kepegawaian (PNS/Non PNS) 

No Status Jumlah 

1 PNS NIP 15 23 Orang 

2 PNS NIP 13 - 

3 NON PNS / HONORER 5 Orang 

Jumlah 28 Orang 

 

b. Tenaga Administrasi / TU 

Tabel 4 

Tenaga Adminitrasi/TU 

No 
Pendidikan 

Terahir 

Status Kepegawaian 

Jumlah PNS Honorer 

LK PR LK PR 

1 S1 1 1  - 2 

2 D III - - - 1 1 

3 D II - - - - - 



 

 75 

4 D I - - - - - 

5 SMU/SLTA - - 4 - 4 

Jumlah  1 1 4 1 7 

c. Keadaan Murid 5 Tahun Terahir 

Tabel 5 

 Keadaan Murid 5 Tahun Terakhir  

Tahun  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Jumlah 

Siswa 
264 

320 
392 493 576 

Jumlah 

Rombel 
10 

11 
13 16 19 

Jumlah 

Pengulang 
- 

- 
- - - 

 

d. Data Jumlah murid kelas I s.d VI TP. 2015/2016 

Tabel 6 

Data Jumlah Peserta Didik MIN 6 Bandar Lampung 

Jumlah 

Kelas 

kelas kelas kelas kelas kelas kelas JUM

LAH 

kel

as 

Jumlah 

Kelas 

I II III IV V VI 

L P L P L P L P L P L P 

I 4 71 64           135 

II 4   68 62         130 

III 4     65 55       120 

IV 3       48 35     83 

V 2         33 29   62 

VI 2           26 21 47 

Jumlah  576 
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B. Deskripsi Per Siklus 

1. Pra Survey  

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan melakukan observasi, 

bahwa di MIN 6 Bandar Lampung dalam pembelajaran IPA di kelas VC guru 

dalam menyampaikan materi masih menggunakan model pembelajaran 

langsung (Direct Instruction). Maka dari itu hasil belajar peserta didik masih 

tergolong rendah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 7  

Data Hasil Belajar IPA Pra Survey Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung  

 

NO Nama Siswa KKM Nilai Keterangan 

1 Ahmad 70 55 Tidak Tuntas 

2 Almi Assya  70 55 Tidak Tuntas 

3 Anas Syaual 70 65 Tidak Tuntas 

4 Andini Shifa 70 60 Tidak Tuntas 

5 Anisa Agusti 70 55 Tidak Tuntas 

6 Arsya Jaya 70 30 Tidak Tuntas 

7 Ayu Fitria  70 55 Tidak Tuntas 

8 Bina Salsa 70 65 Tidak Tuntas 

9 Durri Iua 70 40 Tidak Tuntas 

10 Fauzul Ghani 70 60 Tidak Tuntas 

11 Lutfan Fauzi 70 65 Tidak Tuntas 

12 M. Ramdhan  70 75 Tuntas 

13 M. Syaril R 70 60 Tidak Tuntas 

14 Massayu  70 65 Tidak Tuntas 

15 M. Rasyah 70 45 Tidak Tuntas 

16 M. Ilham 70 35 Tidak Tuntas 

17 Nova Lian 70 45 Tidak Tuntas 

18 Raisya Julio 70 30 Tidak Tuntas 

19 Ragil Afda 70 70 Tuntas 
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Sumber : diolah dari hasil pengamatan proses pembelajaran di MIN 6 

Bandar Lampung pada tanggal 05 September 2016.  

  Berdasarkan tabel diatas, hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan 

pada hari Senin tanggal 05 September 2016 di kelas VC MIN 6 Bandar 

Lampung dengan materi rangkaian listrik sumber arus searah dan sifat-sifat 

magnet dalam kehidupan sehari-hari. Diperoleh hasil belajar dari 26 peserta 

didik yang tuntas 4 peserta didik (15,38%), dan yang belum tuntas sebanyak 

22 peserta didik (84,62%).  

 Maka dari itu, dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru MIN 6 

Bandar Lampung pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung berdampak terhadap hasil belajar peserta didik yang 

masih tergolong rendah.  

Dengan demikian untuk observasi dititik beratkan pada hasil belajar 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena hasil belajar 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunkan 

20 Raka Fardian  70 60 Tidak Tuntas 

21 Rifka Aulia 70 70 Tuntas 

22 Shafira Intan 70 70 Tuntas 

23 Siti Anisa  70 45 Tidak Tuntas 

24 Sabri Nata 70 45 Tidak Tuntas 

25 Syaifarrohul  70 75 Tuntas 

26 Tesar Fafiu 70 30 Tidak Tuntas 

Jumlah 1.426 

Tuntas 4 (15,38%) 

Tidak Tuntas 22 (84,62%) 
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model pembelajaran langsung (Direct Instruction) masih sangat kurang. Hal 

ini terlihat dari hasil evaluasi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan 

ideal dalam proses pembelajaran.  

2. Hasil Penelitian Pada Siklus I 

Dalam penerapan siklus I dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 

Oktober 2016 pertemuan kedua pada hari kamis tanggal 03 November 2016 di 

kelas VC MIN 6 Bandar Lampung pada materi rangkaian listrik sumber arus 

searah dan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, proses pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan metode TANDUR. 

Evaluasi peserta didik dengan mengerjakan soal-soal tes, ada pun hasil evaluasi 

peserta didik sebagai berikut :  

a. Perencanaan Tindakan Siklus I Pertemuan I 

Perencanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I adalah 

sebagai berikut : 

(1) Berdiskusi dengan guru dalam menyiapkan penelitian yang akan dilakukan. 

(2) Menentukan materi tentang rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet dalam 

kehidupan sehari-hari  

(3) Menentukan model pembelajaran Quantum Teaching yang akan diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  
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(4) Mempersiapakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, dalam kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode TANDUR.  

(5) Materi yang akan diajarkan tentang mengenal rangkaian listrik sederhana 

dan sifat-sifat yang dimiliki magnet. 

(6) Mempersiapkan instrument observasi. 

(7) Mempersiapkan lembar soal yang digunakan untuk tes hasil belajar peserta 

didik yang diujikan setiap akhir pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

1) Siklus I Pertemuan 1 

Pelaku tindakan mengajar pada penelitian ini adalah peneliti, 

pelaksanaan tindakan siklus I dalam bentuk penerapan model pembelajaran 

quantum teaching dengan materi rangkaian listrik seri. Pelaksanaan 

percobaan dilaksanakan 2 kali pertemuan sesuai dengan jadwal pelajaran 

IPA kelas VC, materi pelajaran siklus I adalah mengenal rangkaian listrik 

seri serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum peneliti 

melaksanakan pembelajaran peneliti telah melakukan sosialisasi di kelas VC, 

memperkenalkan diri dengan tujuan agar peserta didik tidak merasa tegang 

dalam proses pembelajaran sehingga nantinya akan mudah untuk berinteraksi 

dengan baik. Tahap ini dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 31 Oktober 

2016. Berikut langkah-langkah pelaksanaanya : 
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a)  Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru mencoba membuka pelajaran dengan 

memberikan salam dan berdoa secara bersama-sama peserta didik. Guru 

mengajak peserta didik untuk membersihkan terlebih dahulu 

membersihkan kelas sambil bernyanyi, kemudian guru melakukan tanya 

jawab tentang kehadiran peserta didik, dan mengkondisikan peserta didik 

dengan memberikan semangat (tumbuhkan) agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan 

dipelajari .    

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru mengajak peserta didik terlebih dahulu 

bernyanyi agar suasana belajar lebih menyenangkan dan peserta didik 

mudah memahami materi yang diajarkan. Guru bersama peserta didik 

melakukan pengamatan terhadap buku pelajaran yang di miliki oleh 

masing-masing peserta didik untuk mengamati materi tentang rangkaian 

listrik seri. Sebelum menjelaskan guru bertanya kepada peserta didik apa 

kegunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari (Alami). Guru 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri, guru 

bertanya tentang kegunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru juga menjelaskan cirri-ciri rangkaian seri, guru menugaskan peserta 

didik untuk mencari informasi tentang ciri-ciri rangkaian listrik seri, 

kelebihan, dan kelemahan rangkaian listrik seri (Namai).  
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Guru memerintahkan peserta didik untuk membaca buku 

pelajaran IPA yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, kemudian 

guru meminta saah satu peserta didik maju kedepan kelas untuk 

menjelaskan apa pengertian tentang rangkaian listrik seri, kemudian 

peserta didik menjelaskan bagan rangkaian seri (Demontrasikan). 

Guru menyimpulkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan 

oleh peserta didik agar tidak terjadi kesalah pahaman. Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dapat dimengerti (ulangi), guru juga memberikan semangat 

kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA agar 

mendapat hasil belajar yang baik. 

c) Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan (Ulangi). Setelah itu, guru 

membagikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan. Setelah 

semua selesai mengerjakan, kemudian soal-soal yang telah dikerjakan 

dikumpulkan. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, guru 

mengajak peserta didik mengucapkan “Alhamdulillah” dan ditutup 

dengan salam.  

c. Tahapan Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan obervasi terhadap pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan peserta didik dan guru, untuk mengetahui sejauh mana peran 
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serta peserta didik pada belajar siklus I, sehingga peneliti memiliki acuan yang 

baik dan memaksimal untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar siklus I 

pertemuan ke 1 dikemukan sebagai berikut.  

Tabel 8 

Data Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015-2016 

 (Siklus I Pertemuan 1) 

No Nama Siswa KKM Data Awal Siklus I Pert. 1 Ket. 

1 Ahmad 70 55 60 Tidak Tuntas 

2 Almi Assya  70 55 80 Tuntas 

3 Anas Syaual 70 65 70 Tuntas 

4 Andini Shifa 70 60 65 Tidak Tuntas 

5 Anisa Agusti 70 55 60 Tidak  Tuntas 

6 Arsya Jaya 70 30 60 Tidak Tuntas 

7 Ayu Fitria  70 55 70 Tuntas 

8 Bina Salsa 70 65 70 Tuntas 

9 Durri Iua 70 40 60 Tidak  Tuntas 

10 Fauzul Ghani 70 60 65 Tidak Tuntas 

11 Lutfan Fauzi 70 65 75 Tuntas 

12 M. Ramdhan  70 75 60 Tidak  Tuntas 

13 M. Syaril R 70 60 75 Tuntas 

14 Massayu  70 65 65 Tidak Tuntas 

15 M. Rasyah 70 45 80 Tuntas 

16 M. Ilham 70 35 100 Tuntas 

17 Nova Lian 70 45 60 Tidak  Tuntas 

18 Raisya Julio 70 30 80 Tuntas 

19 Ragil Afda 70 70 60 Tidak Tuntas 

20 Raka Fardian  70 60 75 Tuntas 

21 Rifka Aulia 70 70 60 Tidak  Tuntas 

22 Shafira Intan 70 70 65 Tidak Tuntas 

23 Siti Anisa  70 45 70 Tuntas 

24 Sabri Nata 70 45 80 Tuntas 

25 Syaifarrohul  70 75 60 Tidak  Tuntas 

26 Tesar Fafiu 70 30 60 Tidak Tuntas 

Jumlah   1.425 1.785  

Tuntas  4 (15,38%) 12 (46,15%)  

Tidak Tuntas   22 (84,62%) 14 (53,85%)  

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 
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 Dari tabel di atas, hasil belajar IPA peserta didik kelas VC MIN 6 

Bandar Lampung pada siklus I pertemuan 1 menunjukkan bahwa dari 26 peserta 

didik yang tuntas 12 peserta didik (46,15%), dan yang belum tuntas sebanyak 

14 peserta didik (53,84%). Dengan demikian, hasil belajar tersebut cukup 

menunjukkan peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching jika dibandingkan dengan data awal yakni dari 26 peserta didik yang 

tuntas 4 peserta didik (15,38%) dan yang tidak tuntas sebanyak 22 peserta didik 

(84,62%).  

d. Refleksi siklus I pertemuan 1  

(1) Penerapan model pembelajaran quantum teaching yang diterapkan oleh guru 

masih belum terarah tahapannya, sehingga suasana belajar menjadi tidak 

teratur dan kurang menimbulkan semangat peserta didik dalam pembelajaran.  

(2) Pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran quantum teaching yang 

belum pernah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan peserta 

didik kurang respon terhadap apa yang disampaian oleh guru, dan peserta 

didik masih banyak yang tidak peduli yang menyebabkan kondisi belajar 

tidak kondusif. 

(3) Dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching yang baru bbagi 

peserta didik menyebabkan peserta didik kurang semangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga peserta didik tidak konsentrasi dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  



 

 84 

(4) Kondisi di atas, menyebabkan hasil belajar IPA yang diterapkan dengan 

model pembelajaran quantum teaching dengan menggunakan metode 

TANDUR tidak memuaska. Berdasarkan hasil belajar pada sikus I pertemuan 

1 dari 26 peserta didik yang tuntas 12 peserta didik (46,15%), dan yang belum 

tuntas 14 peserta didik (53,85%).  

2) Siklus I pertemuan ke 2 

a) Tahapan Tindakan (planning) 

Siklus I pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis tanggal 03 

November 2016 pukul 08:50-10:00 WIB. Berikut ini langkah-langkah 

pelaksanaanya : 

(1) Berdiskusi dengan guru dalam menyiapkan penelitian yang akan dilakukan. 

(2) Menyampaikan materi tentang rangkaian listrik paralel. 

(3) Menentukan model pembelajaran Quantum Teaching yang akan diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  

(4) Mempersiapakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, dalam kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode TANDUR.  

(5) Pembelajaran dengan materi rangkaian listrik paralel.  

(6) Mempersiapkan instrument observasi. 

(7) Mempersiapkan lembar soal yang digunakan untuk tes hasil belajar peserta 

didik yang diujikan setiap akhir pembelajaran. 

b) Pelaksanan Tindakan (acting)  



 

 85 

Pertemuan kedua setelah memperoleh gambaran keadaan kelas terkait 

dengan hasil belajar peserta didik pada siklus I yang belum maksimal hasilnya, 

maka dilakukan tindakan dengan menerapkan model pembelajaran quantum 

teaching dalam belajar IPA, pada siklus berikutnya namun masih dalam 

pertemuan ke-2, yang dalam pelaksanaannya guru telah mempersiapkan 

tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi: 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 November 

2016 pukul 08.45-10.00 WIB. Pada pertemuan menyampaikan pelajaran IPA 

dengan materi rangkaian paralel.  

(1) Kegiatan awal  

Sebelum proses belajar mengajar berlangsung guru mengawali proses 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, dan memberikan semangat 

kepada peserta didik (tumbuhkan) untuk masuk ke dalam materi yang akan 

diajarkan. Kemudian guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

(2) Kegiatan inti  

Dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran quantum 

teaching dengan menggunakan metode TANDUR yaitu:  untuk mengawali 

kegiatan belajar mengajar, guru menumbuhkan semangat peserta didik 

dalam mengikuti KBM, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjelaskan materi yang telah dijelaskan pada siklus I pertemuan 
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pertama didepan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan secara 

singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Selanjutnya:  

(a) Memberikan semangat agar peserta didik giat dalam mengikuti KMB 

agar mendapatkan niali hasil belajar yang baik. (tumbuhkan) 

(b) Melakukan tanya jawab tentang pengertian ranngkaian paralel (alami) 

(c) Peserta didik ditugaskan untuk menyebutkan ciri-ciri rangkaian paralel 

(namai). 

(d) Peserta didik ditugaskan untuk mencari informasi  kegunaan rangkaian 

listrik paralel.  

(e) Peserta didik ditugaskan membuat bagan rancangan rangkaian listrik 

paralel. 

(f) Setelah peserta didik diminta untuk membacakan hasil tugas yang 

dikerjakan di depan kelas (demontrasikan).  

(g) Peserta didik bersama guru mengulas kembali materi yang telah 

disampaikan dan guru menanyakan soal yang sukar menurut peserta 

didik lalu guru menjelaskan. (refleksi) 

(h) Kemudian setelah kegiatan pembelajaran berakhir guru menugaskan 

peserta didik menggerjakan soal latihan secara individual. (ulangi) 

(i) Dengan bimbingan guru, peserta didik dilarang untuk mencontek dan 

guru mengawasi peserta didik agar tidak bertanya dengan temannya. 

(j) Peserta didik menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan dan 

mengumpulkan kepada guru dalam waktu yang tepat. 
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(k) Diakhir kegiatan, guru menyampaikan sedikit materi yang akan di 

bahas pada pertemuan selanjutnya. 

c) Pengamatan (Observasi). 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan oleh peneliti, kegiatannya 

adalah observasi yang dilakukan oleh guru IPA terhadap peneliti saat 

menyampaikan pembelajaran sebagaimana tersebut peneliti telah lampirkan.  

Hasil pengamatan yang didapatkan oleh peneliti pada siklus I pertemuan 1 

dan 2: 

(1) Peserta didik pada pertemuan 1 ini belum terbiasa belajar dengan  

memahami dan mengamati materi tersebut secara individu, sehingga 

sebagian besar dari peserta didik tersebut banyak yang mengeluh dengan 

menggunakan model pembelajaran quantum teaching ini belum terlaksana 

sebagaimana mestinya. tetapi pada pertemuan ke 2 peserta didik sudah 

dapat mengisi dan sedikit terbiasa belajar secara individu. 

(2) Peserta didik aktif dalam mendengarkan materi yang disampaikan. 

(3) Pada pertemuan pertama peserta didik mengamati sebuah gambar 

rangkaian listik paralel yang disediakan oleh guru sehingga dapat 

membantu mereka untuk berfikir kreatif dan mengeluarkan ide-ide dalam 

pikiran peserta didik. Pada pertemuan kedua peserta didik sudah mulai 

bisa mengerti apa itu mengamati rangkaian listrik paralel dan ciri, 

kelemahan, dan kelebihan dengan melihat cara membuat rangaian listrik 

paralel yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan  
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menggunakan media kabel, lampu, batrai, dudukan baterai, dan saklar. 

Dan peserta didik sudah mulai sedikit memahami pertanyaan-pertanyaan 

yang telah diberikan. 

(4) berkaitan dengan model pembelajaran quantum teaching peserta didik 

sudah mulai memahami materi yang dikaitkannya dengan kehidupan 

sehari-hari dari adanya percobaan pemberian tes siklus I pertemuan 1 dan 

2 ternyata peserta didik belum menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar dan masih banyak peserta didik yang belum tuntas. Setelah 

dilakukan tes pada siklus 1 ternyata  masih ada beberapa peserta didik 

yang belum bisa memahami penjelasan ketika peneliti menjelaskan 

materi. 

 Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan peserta didik dan guru, untuk mengetahui peran 

serta peserta ddik pada belajar siklus I, sehingga peneliti memiliki acuan 

yang baik untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil tes berdasarkan proses 

tindakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran quantum teaching 

di MIN 6 Bandar Lampung khususnya pada siklus I pertemuan 2 

menghasilkan nilai tes peserta didik yang tertuang dalam tabel berikut. 
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 Tabel 9 

Data Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2015-2016  

(Siklus I Pertemuan 2) 

No Nama Siswa KKM Data Awal Siklus I  

1 2 

1 Ahmad 70 55 60 70 Tuntas 

2 Almi Assya  70 55 80 70 Tuntas 

3 Anas Syaual 70 65 70 70 Tuntas 

4 Andini Shifa 70 60 65 75 Tuntas 

5 Anisa Agusti 70 55 60 55 Tidak  Tuntas 

6 Arsya Jaya 70 30 60 50 Tidak Tuntas 

7 Ayu Fitria  70 55 70 60 Tidak Tuntas 

8 Bina Salsa 70 65 70 100 Tuntas 

9 Durri Iua 70 40 60 60 Tidak Tuntas 

10 Fauzul Ghani 70 60 65 75 Tuntas 

11 Lutfan Fauzi 70 65 75 80 Tuntas 

12 M. Ramdhan  70 75 60 75 Tuntas 

13 M. Syaril R 70 60 75 50 Tidak Tuntas 

14 Massayu  70 65 65 80 Tuntas 

15 M. Rasyah 70 45 80 60 Tidak Tuntas 

16 M. Ilham 70 35 100 65 Tidak Tuntas 

17 Nova Lian 70 45 60 60 Tidak Tuntas 

18 Raisya Julio 70 30 80 80 Tuntas 

19 Ragil Afda 70 70 60 80 Tuntas 

20 Raka Fardian  70 60 75 75 Tuntas 

21 Rifka Aulia 70 70 60 70 Tuntas 

22 Shafira Intan 70 70 65 70 Tuntas 

23 Siti Anisa  70 45 70 60 Tidak Tuntas 

24 Sabri Nata 70 45 80 75 Tuntas 

25 Syaifarrohul  70 75 60 75 Tuntas 

26 Tesar Fafiu 70 30 60 65 Tidak Tuntas 

Tuntas  4 (15,38%) 12 (46,15%) 16 (61,54%)  

Tidak Tuntas  22 (84,62%) 14 (53,85%) 10 (38,46%)  

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 

  Berdasarkan tabel diatas, hasil belajar IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada pertemuan 1 dan 2 pada siklus I 

menggalami peningakatan, dari 26 peserta didik yang tuntas 16 peserta didik 

(61,53%) dan yang tidak tuntas 10 peserta didik (38,46%). Dengan demikian, 
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terjadi peningkatan hasil belajar dari 12 peserta didik (15,38%) meningkat 

menjadi 16 peserta didik (61,53%) yang tuntas. Artinya, pada siklus I yang telah 

dilakukan belum mencapai tujuan penelitian sebab peningkatan hasil belajar 

peserta didik masih tergolong rendah sehingga perlu diberikan tindakan pada 

siklus selanjutnya atau siklus II.  

d). Refleksi Siklus 1 pertemuan II 

(1) Saat pembelajaran IPA yang menggunakan model pembelajaran quantum 

teaching diketahui bahwa peserta ddik sudah mulai sedikit menunjukkan 

sikap-sikap yang mandiri. 

(2) Peserta didik mulai berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

(3) Peserta didik sudah mulai menunjukkan respon terhadap penyampaian 

materi yang diberikan oleh guru, hal ini menyebabkan suasana belajar 

lebih kondusif.  

(4) Penerapan model pembelajaran quantum teaching yang diterapkan oleh 

guru sudah cukup teratur dari tahapan yang dilakukan, sehingga suasana 

pembelajaran menjadi cukup terarah dan sudah ada beberapa peserta didik 

yang hasil belajarnya meningkat.  

(5) Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

quantum teaching, masih ada 10 peserta didik yang belum meningkat 

hasil belajarnya. Hal tersebut dikarenakan peserta didik masih sulit untuk 

berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan peserta didik 
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masih sering berdiskusi sendiri dengan peserta didik yang lain yang 

menyebabkan peserta didik tidak memahami penyampaian materi yang 

disampaikan.  

(6) Dari 26 peserta didik pada siklus I pertemuan ke 2 yang tuntas 16 peserta 

didik (61,54%), dan yang belum tuntas 10 (38,46%). Peningkatan yang 

terjadi pada pertemuan ke 2, yakni 4 peserta didik yang tuntas (15,38%).  

3. Siklus II 

a) Pelaksanaan Siklus II Pertemuan I 

Berdasarkan pengamatan hasil evaluasi pada siklus I, peneliti mengadakan 

perbaiakn pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan model pembelajaran 

quantum teaching dengan metode TANDUR pada hari Senin, 07 November 2016.  

1. Perencanaan Tindakan (planning)  

Adapun persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan kelas 

siklus II adalah sebagai berikut: 

(a) Berdiskusi dengan guru dalam menyiapkan penelitian yang akan dilakukan. 

(b) Menentukan materi tentang sifat-sifat magnet.  

(c) Menentukan model pembelajaran Quantum Teaching yang akan diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  

(d) Mempersiapakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, dalam kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode TANDUR.  

(e) Pembelajaran dengan materi sifat-sifat magnet.   
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(f) Mempersiapkan instrument observasi. 

(g) Mempersiapkan lembar soal yang digunakan untuk tes hasil belajar peserta 

didik yang diujikan setiap akhir pembelajaran. 

b) Pelaksanaan Tindakan (Acting). 

(1) Kegiatan Awal 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 07 November  2016 

pukul 08:00-09:55WIB. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam 

dan berdoa bersama-sama, guru melakukan komunikasi kehadiran peserta 

didik dan memberikan kata-kata untuk menumbuhkan semangat agar peserta 

didik sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran (Tumbuhkan). 

Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan apresiasi 

berupa tanya jawab dengan peserta didik terkait kegunaan magnet dalam 

kehidupan sehari-hari.  

(2) Kegiatan Inti  

Pertemuan ini guru menyampaikan materi pelajaran IPA tentang sifat-

sifat magnet. Sebelum belajar mengajar berlangsung guru terlebih dahulu 

membimbing peserta didik untuk masuk ke dalam materi yang akan di ajarkan. 

Dengan memberi dorongan kepada peserta didik agar hasil belajar meningkat 

pada siklus II pertemuan 1 ini lebih meningkat dari siklus sebelumnya. Lalu  

guru menunjukkan kepada peserta didik materi tentang magnet, guru 

menjelaskan tentang pengertian magnet, daya tarik magnet,sifat-sifat magnet 

dan menjelaskan benda yang bersifat magnetis dan yang tidak bersifat 
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magnetis. Guru meminta agar peserta didik memperhatikan apa yang 

dijelaskan dengan tujuan agar peserta didik dapat menemukan permasalahan-

permasalah yang ada dalam memahami materi. 

Kemudian peserta didik melakukan pengelompokkan benda yang bersifat 

magnetis dan yang tidak bersifat magnetis, peserta didik menjelaskan 

penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian peserta didik 

melakukan percobaan untuk membuat daya magnet.  

Guru menyimpulkan jawaban-jawaban yang telah di sampaikan oleh 

peserta didik agar tidak terjad kesalahan. Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Kemudian 

guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran 

IPA agar mendapatkan hasil belajar yang baik.  

(3)  Kegiatan Akhir 

  Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada peserta didik 

untuk dikerjakan. Setelah semua selesai mengerjakan, guru menutup 

pembelajaran dengan salam.  

c) Pelaksanaan Siklus II Pertemuan 2 

Siklus II pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 

2016 pukul 08:45-10:00 WIB. Berikut adalah langakah-langkah 

pelaksanaanynya.  

(1) Kegiatan Awal 
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Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama. Guru melakukan komunikasi kehadiran peserta 

didik dan memberikan kata-kata motivasi agar peserta didik semangat 

dalam memulai pembelajaran.  

(2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, guru bersama peserta didik melakukan eksplorasi 

yaitu peserta didik menjelaskan tentang teori kemagnetan. Guru bertanya 

tentang macam-macam bentuk magnet. Kemudian guru bertanya tentang 

apa saja jenis-jenis yang dimiliki oleh magnet. guru menugaskan peserta 

didik untuk mencari informasi tentang bagaimana cara membuat magnet. 

Selanjutnya, peserta didik menuliskan hasil pemahaman materi. Setelah 

itu, guru menyebutkan salah satu peserta didik untuk membacakan hasil 

pemahaman materi yang sudah didapat. 

Guru menyimpulkan jawaban-jawaban yang telah di sampaikan oleh 

peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum di mengerti. Guru memberiakn motivasi kepada peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran IPA dengan bersungguh-sunggu agar mendapat 

hasil belajar yang baik. 

(3) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada peserta 
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didik untuk dikerjakan, setelah semua selesai mengerjakan guru menutup 

pembelajaran dengan salam.   

d) Pengamatan (Observasi). 

Observasi dilakukan untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran oleh 

guru dan peserta didik selama pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching. Pada siklus II, guru menggunakan RPP sebagai 

pedoman pelaksanaan pembelajaran. Guru menggunakan buku paket sebagai 

pedoman untuk memperkaya sumber buku.  

Dalam mengajar, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

yang digunakan sebagai pedoman. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa 

bersama-sama dan melakukan tanya jawab tentang kehadiran peserta didik, pada 

siklus II guru sudah menyampaikan apresiasi. Pada saat pembelajaran, guru 

menampilkan gambaran pembelajaran tentang sifat-sifat magnet dan teori 

kemagnetan. Diakhir pembelajaran pada siklus II, peserta didik mengerjakan soal 

evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching dengan metode TANDUR, pada siklus II dari tahapan tumbuhkan, namai, 

alami, demontrasikan, dan ulangi terlaksana dengan baik.  

Dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

quantum teaching dengan percobaan faktor yang dapat menyebabkan peserta didik 

berfikir kritis dan melatih peserta didik untuk percaya diri dengan mengerjakan soal 

yang diberikan tanpa berdiskusi dengan temannya. Hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa adanya perubahan yang cukup baik ketika peserta didik 
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mengamati, membaca dan menyimak tersebut secara individu. Peserta didik lebih 

memahami pengertian tentang daya magnet yang dibuat dibandingkan teks bacaan 

yang sebelumnya telah dilakukan. Guru mencoba memberikan rangsangan kepada 

peserta didik untuk bertanya permaslahan yang terdapat memahami materi tentang 

gaya magnet, dan guru bertanya apa kesulitan dalam menyimak, membaca, dan 

mengamat dalam kegiatan mempraktekan membuat magnet dan guru merespon 

pertanyaan peserta didik lalu menjelaskannya. 

Peserta didik saat menerima pelajaran IPA dengan pembahasan teori 

kemagnetan dan sifat-sifat magnet kepada peserta didik. Dengan menggunakan alat 

peraga sebagai media didalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih mudah 

dan tanggap untuk memahami dengan baik dibandingkan pada siklus I peserta didik 

masih sulit untuk menerima materi walaupun ada beberapa yang telah mencapai 

ketuntasan, akan tetapi dengan diberikan sebuah penjelasan menggunakan alat 

peraga yang diperlihatkan kepada peserta didik merasa lebih mudah untuk bisa 

memahami sebuah materi yang diberikan. Guru sudah mencoba untuk memperbaiki 

pengolaan waktu sehingga sekurang-kurangnya yang terjadi pada siklus I tidak 

terulang. Peneliti sudah memberikan rangsangan dan motivasi kepada peserta didik 

agar berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya atau kesulitan yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran berlangsung, peserta didik sudah banyak yang berani 

bertanya dan mengungkapkan pendapat. Sudah bisa mengkaitkan pembelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. Kemajuan peserta didik yang ditunjukkan 

meningkatnya hasil belajar mereka. 
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Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan peserta didik atau guru, untuk mengetahui peran serta peserta didik pada 

belajar siklus II, sehingga peneliti memiliki acuan yang baik untuk meningkatkan 

hasil belajar. Hasil tes berdasarkan proses tindakan dalam rangka meningkatkan 

hasil hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran quantum teaching di MIN 6 Bandar Lampung khususnya pada siklus 

II, menghasilkan nilai tes peserta didik yang tertuang dalam tabel berikut.  

Tabel 10 

Data Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-

2016 (Siklus II Pertemuan 1 dan 2) 
No Nama Siswa KKM Data Awal Siklus I Siklus II Ket 

1 2 1 2 

1 Ahmad 70 55 60 70 65 80 Tuntas 

2 Almi Assya  70 55 80 70 75 45 Tidak Tuntas 

3 Anas Syaual 70 65 70 70 65 85 Tuntas 

4 Andini Shifa 70 60 65 75 75 100 Tuntas 

5 Anisa Agusti 70 55 60 55 75 85 Tuntas  

6 Arsya Jaya 70 30 60 50 70 50 Tidak Tuntas 

7 Ayu Fitria  70 55 70 60 65 80 Tuntas 

8 Bina Salsa 70 65 70 100 85 100 Tuntas 

9 Durri Iua 70 40 60 60 70 100 Tuntas 

10 Fauzul Ghani 70 60 65 75 65 95 Tuntas 

11 Lutfan Fauzi 70 65 75 80 80 60 Tidak tuntas 

12 M. Ramdhan  70 75 60 75 75 75 Tuntas 

13 M. Syaril R 70 60 75 50 75 75 Tuntas 

14 Massayu  70 65 65 80 70 85 Tuntas 

15 M. Rasyah 70 45 80 60 75 100 Tuntas 

16 M. Ilham 70 35 100 65 70 75 Tuntas 

17 Nova Lian 70 45 60 60 75 100 Tuntas 

18 Raisya Julio 70 30 80 80 70 70 Tuntas 

19 Ragil Afda 70 70 60 80 70 75 Tuntas 

20 Raka Fardian  70 60 75 75 70 80 Tuntas 

21 Rifka Aulia 70 70 60 70 70 95 Tuntas 

22 Shafira Intan 70 70 65 70 85 80 Tuntas 

23 Siti Anisa  70 45 70 60 75 70 Tuntas 

24 Sabri Nata 70 45 80 75 85 80 Tuntas 

25 Syaifarrohul  70 75 60 75 80 90 Tuntas 

26 Tesar Fafiu 70 30 60 65 75 75 Tuntas 
Tuntas  4 (15,38%) 12 (46,15%) 16 (61,54%) 22 (84,62%) 23 (88,46%)  

Tidak Tuntas  22 (84,62%) 14 (53,85%) 10 (38,46%) 4 (15,38%) 3 (11,54%)  

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 
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 Dari tabel di atas, dapat dilihat perolehan hasil belajar IPA peserta didik pada 

data awal dari 26 peserta didik 4 peserta  didik yang tuntas (15,38%) dan yang tidak 

tuntas sebanyak 22 peserta didik (84,62%). Kemudian setelah diadakannya siklus I 

pada mata pelajaran IPA hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dari 26 

peserta didik yang tuntas 16 peserta didik (61,53%), dan yang tidak tuntas 10 peserta 

didik (38,46%).  

Kemudian, peningkatan hasil belajar yang signifikan terjadi setelah diadakannya 

siklus ke II. Pada siklus II dari 26 peserta didik yang tuntas sebanyak 23 peserta didik 

(88,46%), dan yang belum tuntas 3 peserta didik (11,53%). Dengan demikian, 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching pada mata pelajaran IPA dapat 

meningakatkan hasil belajar peserta didik.  

e) Refleksi Siklus II  

(1) Pada siklus II, kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam tahapan penelitian 

pada siklus I menunjukkan indikasi perubahan positif yakni kendala yang 

terjadi dalam proses pembelajaran berkurang, seperti dipaparkan berikut ini. 

 

(2) Pada siklus II, saat pembelajaran IPA yang menggunakan model 

pembelajaran quantum teaching, diketahui bahwa sebagian besar peserta 

didik telah  menunjukkan sikap-sikap yang mandiri seperti, konsentrasi 

dengan tugas yang diberikan, peserta didik respon dengan kegiatan 

pembelajaran dan sebagian besar peserta didik cukup menunjukkan sikap 

peduli sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif.  
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(3) Penerapan model pembelajaran quantum teaching yang diterapkan oleh guru 

menunjukkan keteraturan tahapan dan sistematis sehingga suasana 

pembelajaran menjadi lebih terarah dan menimbulkan motivasi peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran semakin meningkat.  

 

(4) Dalam kegiatan pebelajaran pada siklus II dengann penerapan model 

pembelajaran quantum teaching, masih ada 3 peserta didik yang belum 

tuntas yakni Almi Assya, Arsya Jaya, Fauzul Ghani. Kesulitan yang dihadapi 

Almi kurang berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hal ini 

menyebabkan hasil belajarnya masih rendah, Arsya peserta didik ini selalu 

sibuk bermain ketika guru menyampaikan materi, hal ini yang menyebabkan 

hasil belajarnya belum tuntas, dan Fauzul dalam kegiatan pembelajaran 

peserta didik ini masih memiliki masalah keterlambatan membaca, hal ini 

menyebabkan saat kesultan dalam mengerjakan soal dan pemahaman akan 

materi.  

(5) Adanya peningkatan pola penerapan dalam tahapan model pembelajaran 

quantum teaching dalam pembelajaran IPA, menimbulkan peningkatan hasil 

belajar IPA pada siklus II, yakni nilai hasil tes berdasarkan rekapitulasi tes 1 

dan 2 dengan rincian 23 peserta didik (88,46%) telah tuntas, sedangkan yang 

tidak tuntas sebanyak 3 peserta didik (11,54%). Dengan demikian, terjadi 

peningkatan hasil belajar peserta didik yang tuntas dari 16 peserta didik 

menjadi 23 peserta didik. Oleh karena itu, hasil belajar peserta didik telah 
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mencapai standar ketuntasan, maka tindakan penelitian hanya berakhir pada 

siklus II. 

C. Pembahasan 

  Pada data awal sebelum menerapkan model pembelajaran quantum 

teaching dari 26 peserta didik yang tuntas hanya 4 peserta didik (15,39%) dan 

yang belum tuntas sebanyak 22 peserta didik (84,62%). Pada siklus I dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran quantum teaching 

masih ada 10 peserta didik yang belum meningkat hasil belajarnya, hal tersebut 

dikarenakan peserta didik masih sulit berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan peserta didik masih sering berdiskusi sendiri menyebabkan 

peserta didik tidak memahami materi yang disampaikan. Dengan demikian, hal 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dibandingkan sebelum 

menggunkan model pembelajaran Quantum Teaching. Peningkatan hasil belajar 

dari 26 peserta didik yang tuntas 16 peserta didik (84,62%), dan yang belum 

tuntas 10 peserta didik (34,46%).   

  Pada siklus II adanya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching, pada penerapan model 

pembelajaran quantum teaching yang diterapkan menunjukkan keteraturan 

tahapan dan sistematis sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih terarah dan 

menimbulkan semangat bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Dengan demikian, hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar 
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peserta didik dari 26 peserta didik yang tuntas 23 peserta didik (88,46%), dan 

yang belum tuntas 3 peserta didik (11,53%).   

  Berikut dikemukakan grafik peningkatan hasil belajar IPA peserta didik 

yang diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching : 

Grafik 1 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VC MIN 6 Bandar Lampung 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching pada Siklus I dan II 

 

 
 

 Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa sebelum 

menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching hasil belajar IPA peserta didik 

kelas VC MIN 6 Bandar Lampung dari 26 peserta didik yang tuntas 4 peserta didik 

(15,38%) dan yang belum tuntas sebanyak 22 peserta didik (84,62%).  

Selanjutnya, setelah menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching 

hasil belajar peserta didik meningkat dari 26 peserta didik yang tuntas 16 peserta 

didik (61,54%) dan yang tidak tuntas 10 peserta didik (38,46%). Setelah dilakukan 
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pelaksanaan pembelajaran yang lebih maksimal pada siklus ke II hasil belajar 

peserta didik dari 26 peserta didik yang tuntas 23 peserta didik (88,46%), dan yang 

tidak tuntas 3 peserta didik (11,54%).  

 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada mata pelajaran IPA terjadi peningkatan hasil 

belajar dari 4 peserta didik (15,38%) meningkat menjadi 23 peserta didik (88,46%), 

artinya terjadi peningkatan 19 peserta didik (73,07%). Dengan demikian, penerapan 

model pembelajaran Quantum Teaching pada mata pelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VC MIN 6 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2015-2016.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan penelitian dan analisis data dapat disiimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA peserta didik kelas Vc MIN 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-

2016.  

  Hal ini dapat dilihat sebelum menerapkan model pembelajaran Quantum 

Teaching pada pembelajaran IPA dari 26 peserta didik terdapat 4 peserta didik 

(15,38%) yang tuntas, dan 22 peserta didik (84,62%) tidak tuntas. Selanjutnya 

dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching diperoleh 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus I yang tuntas 16 peserta didik 

(61,54%), sedangkan yang belum tuntas 10 peserta didik (38,46%). Pada siklus II 

yang tuntas 23 peserta didik (88,46%), dan yang tidak tuntas 3 peserta didik 

(11,54%). Dari data diatas terjadi peningakatan dari data awal, siklus I, dan siklus 

II terjadi peningkatan 19 peserta didik (73,07%).     

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, baik pihak siswa, guru, 

maupun pihak sekolah. Setelah melaksanakan pembelajaran quantum teaching di 

kelas Vc MIN 6 Way Halim Bandar Lampung, ada beberapa saran penulis kepada 

siswa, guru, dan sekolah. Adapun sarannya sebagai berikut : 
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1. Bagi Siswa 

 Sebaiknya siswa mendengarkan penjelasan guru dengan serius saat guru 

memberikan pengarahan tentang pembelajaran quantum teaching yang 

menggunakan metode tandur. Hal ini sangat diperlukan agar dalam pelasanaan 

pembelajaran quantum teaching tidak terjadi kebingungan sehingga siswa 

mengetahui apa saja materi yang telah dijelaskan, dan meminimalkan kericuan 

yang dapat menggangu jalannya pembelajaran quantum teaching. 

2. Bagi Guru 

a. Sebenarnya guru lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran quantum 

teaching dengan metode tandur agar tidak menimbulkan kebosanan bagi 

siswa. 

b. Guru sebaiknya memberikan arahan yang jelas kepada siswa agar siswa 

memahami jalannya pembelajaran quantum teaching sehingga menggurangi 

kericuhan-kericuhan yang aan terjadi akibat ketidakpahaman siswa. 

c. Dalam memberikan hukuman kepada siswa yang belum dapat memahami 

materi yang disampaikan, guru hendaknya bijaksana dalam memberikan 

hukuman kepada siswa dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 

diawal pembelajaran.  

d. Guru hendaknya menguasai konsep atau langkah-langah pembelajaran 

quantum teaching agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. 

e. Pembelajaran quantum teaching dapat dijadikan sebagai model 

pembelajaran alternative dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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3. Bagi Sekolah 

a.  Kepala Sekolah sebaiknya menyarankan kepada guru-guru untuk 

menguasai berbagai model pembelajaran, khusunya pembelajaran quantum 

teaching. 

b. Kepala Sekolah hendaknya menyediakan berbagai buku panduan 

mengenai model-model pembelajaran terutama pembelajaran quantum 

teaching yang dapat menunjang performansi guru di kelas. 

c.  Kepala Sekolah hendanya melibatkan guru dalam kegiatan penataran atau 

pelatihan model pembelajaran yang dapat menunjang performansi guru. 

d. Kepala Sekolah menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 
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Lampiran 1  

a. Lembar Observasi Guru 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

QUANTUM TEACHING PADA MATA PELAJARAN IPA DI KELAS VC MIN 6 BANDAR 

LAMPUNG 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berikan penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai  

NO Aspek yang diambil Terlaksana Keterangan 

Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apresiai sebelum 

pembelajaran dimulai 
   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi peserta didik ke dalam 

kelompok 

   

4 Guru memberikan nomor kepada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru menanyakan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing peserta didik berpikir 

bersama 

   

8 Guru memberikan pujian satu hadiah pada 

peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan 
dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujiaan atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tinggi 

   

10 Guru membimbng peserta didik dalam 

menyimpulkan pembelajaran  

   

 

          Observer  

 

          Melina Dian Putri 

          NPM : 1211100057 
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b. Lembar Observasi Peserta Didik  

LEMBAR OBSERVAS PESERTA DIDIK DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING PADA MATA PELAJARAN IPA DI KELAS VC 

MIN 6 BANDAR LAMPUNG  

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berikan penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai  

NO Aspek yang diambil Terlaksana Keterangan 

Ya Tidak 

1 Peserta didik menunjukkan hasil belajar terhadap 

proses pembeelajaran IPA 
   

2 Peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model pembelajaran Quantum Teaching  

   

3 peserta didik menunjukkan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model Quantum 

Teaching 

   

4 Peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

5 Peserta didik bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

6 Peserta didik berusaha menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan tepat waktu 

   

7 Peserta didik bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Peserta didik senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Peserta didik tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit 

   

10 Peserta didik mengungkapkan pendapatnya ketika 

berdiskusi 

   

 

          Observer  

 

 

          Melina Dian Putri 

          NPM : 1211100057 
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Lampiran 2  

RUBIK LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK PADA MODEL PEMBELAJARAN 

QUANTUM TEACHING 

No Petunjuk 

1 Ya, peserta didik menunjukkan hasil belajarnya terhadap pembelajaran IPA  

2 Ya, peserta didik antusiasdalam mengikuti pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching  

3 Ya, peserta didik menunjukkan rasa senang dalam mengikuti pembelajaran dengan 

model Quantum Teaching  

4 Ya, peserta didik bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru 

5 Ya, peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas dari guru 

6 Ya, peserta didik berusaha menyelesaikan tugas dari guru dengan tepat waktu 

7 Ya, peerta didik bersemangat ketika menjawab pertanyaan dari guru 

8 Ya, peserta didik senang dalam memecahkan soal-soal 

9 Ya, peserta didik tidak putus asa dalam mengerjakan soal yang sulit 

10 Ya, peserta didik berani mengungkapkan pendapat ketika diskusi 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDI KELAS V MIN 6 WAY HALIM BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2015-2016 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1.  Ahmad Fawwas J L 

2.  Almi Assya Jidah P 

3.  Anas Syaual Abid L 

4.  Andini Shifa Alfiah P 

5.  Anisa Agustina P 

6.  Arsya Jaya L 

7.  Ayu Fitria R P 

8.  Bina Salsabila Utari P 

9.  Durri Iua’Iuai L 

10.  Fauzul Ghani P L 

11.  Lutfan Fauzi Ridho L 

12.  M. Ramdhan Q L 

13.  M. Syaril R L 

14.  Massayu Febri Yanti P 

15.  M. Rasyah Gusvario L 

16.  M. Ilham L 

17.  Nova Lianda S P 

18.  Raisya Juliono B L 

19.  Ragil Afda T L 

20.  Raka Fardianto N L 

21.  Rifka Aulia Agustin P 

22.  Shafira Intan Z P 

23.  Siti Anisa Tri D P 

24.  Sabri Nata K P 

25.  Syaifarrohul Amin L 

26.  Tesar Fafiu Sani L 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara Untuk Guru 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas   : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

1. Apakah guru selalu menggunakan media dalam ppembelajaran IPA ? 

2. Model pembelajaran apa sajakah yang dominan digunakan pada saat proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) ? 

3. Bagaimana cara guru menyiapkan model pembelajaran mata pelajaran IPA dalam kegiatan belajar 

mengajar? 

4. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

5. Bagiaman kegiatan tindakk lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan model pemmbelajaran 

Quantum Taching dalam pembelajaran IPA? 

6. Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching ? 

7. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatka peserta didik dalam pembelajaran IPA? 

8. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami guru dalam menerapkan model pembelajaran Quantum 

Teaching di kelas ? 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN PENELIITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Peserta didik 

Nama sekolah  : 

Alamat sekolah  : 

Nama Guru Kelas  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 

1. Apakah daalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching ? 

2. Apakah kamu mudah memahami materi yang diajarkan dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching yang digunakan guru ? 

3. Apakah kamu senang terhadap cara guru mengajar ? 

4. Apakah kalian aktif dalam kegiatan belajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching ? 

5. Apakah guru melakukan evalusi setelah pembelajaran IPA? 

6. Apakah ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching ? 

7. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memhami atau mengalami kesulitan ? 
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Lampiran 7  

DAFTAR HADIR SISWA 

No Nama Siswa Kehadiran Keterangan 

Siklus I Siklus II 

Pretes I Pretes II Pretes I Pretes II S I A 

1 Ahmad Fawwas J √ √ √ √    

2 Almi Assya Jidah √ √ √ √    

3 Anas Syaual Abid √ √ √ √    

4 Andini Shifa Alfiah √ √ √ √    

5 Anisa Agustina √ √ √ √    

6 Arsya Jaya √ √ √ √    

7 Ayu Fitria R √ √ √ √    

8 Bina Salsabila Utari √ √ √ √    

9 Durri Iua’Iuai √ √ √ √    

10 Fauzul Ghani P √ √ √ √    

11 Lutfan Fauzi Ridho √ √ √ √    

12 M. Ramdhan Q √ √ √ √    

13 M. Syaril R √ √ √ √    

14 Massayu Febri Yanti √ √ √ √    

15 M. Rasyah Gusvario √ √ √ √    

16 M. Ilham √ √ √ √    

17 Nova Lianda S √ √ √ √    

18 Raisya Juliono B √ √ √ √    

19 Ragil Afda T √ √ √ √    

20 Raka Fardianto N √ √ √ √    

21 Rifka Aulia Agustin √ √ √ √    

22 Shafira Intan Z √ √ √ √    

23 Siti Anisa Tri D √ √ √ √    

24 Sabri Nata K √ √ √ √    

25 Syaifarrohul Amin √ √ √ √    

26 Tesar Fafiu Sani √ √ √ √    
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Lampiran 8 

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR IPA PESERTA DIDIK KELAS VC MIN 6 BANDAR 

LAMPUNG PRA SURVEY, SIKLUS I, DAN SIKLUS II 

NO Nama Peserta Didik Nilai 

Pra Survay Siklus I Siklus II 

1 Ahmad Fawwas J 55 70 80 

2 Almi Assya Jidah 55 70 45 

3 Anas Syaual Abid 65 70 85 

4 Andini Shifa Alfiah 60 75 100 

5 Anisa Agustina 55 55 85 

6 Arsya Jaya 30 50 50 

7 Ayu Fitria R 55 60 80 

8 Bina Salsabila Utari 65 100 100 

9 Durri Iua’Iuai 40 60 100 

10 Fauzul Ghani P 60 75 95 

11 Lutfan Fauzi Ridho 65 80 60 

12 M. Ramdhan Q 75 75 75 

13 M. Syaril R 60 50 75 

14 Massayu Febri Yanti 65 80 85 

15 M. Rasyah Gusvario 45 60 100 

16 M. Ilham 35 65 75 

17 Nova Lianda S 45 60 100 

18 Raisya Juliono B 30 80 70 

19 Ragil Afda T 70 80 75 

20 Raka Fardianto N 60 75 80 

21 Rifka Aulia Agustin 70 70 95 

22 Shafira Intan Z 70 70 80 

23 Siti Anisa Tri D 45 60 70 

24 Sabri Nata K 45 75 80 

25 Syaifarrohul Amin 75 75 90 

26 Tesar Fafiu Sani 30 65 75 

Jumlah 1.470 1.805 2.105 

Rata-rata 56,54 69,42 80,96 

Tuntas 4 (15,38%) 16 (61,54%) 23 (88,46%) 

Tidak Tuntas 22 (84,62%) 10 (38,46%) 3 (11,54%) 

 

 


