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ABSTRACT 

 

The background of this research is the low learning outcome of IPA(Natural 

Sciences)  subject in grade V SDN 5 Masbagik Utara. This is because the process of 

teaching and learning is bad. This research is aimed at improving the learning 

outcome of IPA subject in grade V SDB 5 Masbagik Utara by applying the quantum 

Learning teaching model to make the student familiar with happy learning. This 

research is classroom action research conducted in two cycles each of which has four 

stages of planning, action, observation, and evaluation and reflection. The data were 

collected through observation sheet for teacher and students activeness, and through 

test for the learning outcome. All data were analyzed qualitatively and quantitatively. 

The object of this research is all 28 students of grade V SDN 5 Mabagik Utara. The 

research showed that the minimum standard scoring is improving from 71% in cycle I 

into 93% in cycle II. The score of student activeness is also improving from 78.5 in 

cycle I into 84 in cycle II. The score of teacher activeness is also improving from 20 

in cycle I into 26 in cycle II. Thus it is inferred that the application of quantum 

learning may improve the learning outcome of IPA subject in grade V SDN 

Masbagik Utara. 

 

Keywords: Learning outcome in IPA subject, Quantum Learning Teaching model  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 5 Masbagik Utara, hal ini disebabkan lemahnya pelaksanaan proses 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara dengan penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning, model pembelajaran ini membiasakan siswa untuk 

belajar menyenangkan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang terdiri atas dua siklus, dan setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan refleksi. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar 

guru dan tes hasil belajar siswa. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara 

yang berjumlah 28 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal 

siklus I yaitu 71% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 93%. Demikian pula 

dengan skor aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 78,5 dengan 

kategori aktif, kemudian mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 84 dengan 

kategori sangat aktif. Begitu pula dengan skor aktivitas mengajar guru juga 

mengalami peningkatan yaitu dari siklus I memperoleh skor 20 dengan katergori 

baik, kemudian pada siklus II memperoleh skor 26 dengan kategori sangat baik. Dari 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 5 Masbagik Utara.  

Kata Kunci: Hasil Belajar IPA, Model Pembelajaran Quantum Learning.
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A. Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah 

Dasar (Susanto, 2015: 165). 

IPA (sains) berupaya membangkitkan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tak habis-habisnya (Samatowa, 2011: 1). 

IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin 

tahu anak didik secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di SD 

hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan pengembangan anak didik 

terhadap dunia mereka dimana mereka hidup. Ciri yang menonjol pada 

pendidikan IPA di Indonesia dan Amerika ialah adanya nilai-nilai agama yang 

termasuk dalam kurikulum. Melalui pendidikan IPA kita mendorong anak didik 

untuk dapat meningkatkan Iman dan Takwanya kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa, pencipta alam semesta (Samatowa, 2011:2). 

Bila pembelajaran IPA diarahkan dengan tujuan seperti ini, diharapkan 

bahwa pembelajaran IPA Sekolah Dasar dapat memberikan sumbangan yang 

nyata dalam memberdayakan peserta didik. 

Pada kenyataannya mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah. Anggapan sebagian besar peserta 

didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti dari 

hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas 

masih sangat jauh dari standar yang diharapakan. Ironisnya, justru semakin tinggi 

jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata nilai UAS pendidikan IPA menjadi 

semakin rendah (Susanto, 2015: 165). 

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil belajar IPA di kelas V SDN 5 

Masbagik Utara. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu, 28 

November 2015 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA rendah. Berdasarkan hasil belajar (nilai raport) IPA semester I siswa kelas V 

SDN 5 Masbagik Utara, diketahui bahwa dari 28 orang siswa terdapat 15 orang 

(54%) dinyatakan tuntas, dan 13 orang (46%) dinyatakan tidak tuntas. 
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Dikarenakan nilai yang diperoleh belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditentukan oleh Sekolah yaitu 70,00 pada mata pelajaran IPA.  

Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara 

tahun pelajaran 2015/2016 disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan proses 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dimana proses pembelajaran yang 

terjadi, kurang mampu mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. 

Pelaksanaan proses pembelajaran hanya diarahkan pada kemampuan siswa untuk 

menghapal informasi, dimana otak siswa dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diperoleh dan menghubungkannya dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu proses pembelajaran yang berlangsung memperlihatkan bahwa guru 

hanya terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar-mengajar. 

Keadaan semacam ini menyebabkan proses pembelajaran yang dilakukan hanya 

terpusat pada penyampaian materi dalam buku teks dan mendorong siswa untuk 

berusaha menghapal pada setiap kali akan diadakan tes atau ulangan harian atau 

tes hasil belajar, baik ulangan tengah semester (UTS), maupun ulangan akhir 

semester (UAS). Guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang aktif dan 

siswa sebagai penerima pengetahuan yang pasif. Dimana siswa yang belajar 

tinggal datang ke Sekolah duduk mendengarkan, mencatatat, dan mengulang 

kembali di rumah serta menghapal untuk menghadapi ulangan. Pembelajaran 

seperti ini membuat siswa pasif karena berada pada rutinitas yang membosankan  

sehingga pembelajaran kurang menarik. Keadaan semacam ini merupakan salah 

satu indikasi adanya kelemahan pembelajaran yang berdampak pada rendahnya 

hasil belajar siswa itu sendiri. 

Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu upaya perbaikan 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

di kelas V SDN 5 Masbagik Utara. Salah satunya dengan penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning. Menurut Huda (2014: 192) Quantum Learning 

merupakan model pembelajaran yang membiasakan belajar menyenangkan. 

Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara 

menyeluruh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Quantum Learninguntuk Meningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 5 

Masbagik Utara Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran Quantum 

Learning untuk meningkatkan hasil belajar  IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik 

Utara pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016?  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengungkapkan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini dengan cara mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan penerapan  model pembelajaran 

Quantum Learning dalam kegiatan pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar  IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah  untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik 

Utara tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan  model pembelajaran 

Quantum Learning. 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

hasil belajar IPA dan model pembelajaran Quantum Learning. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran baik berupa kemampuan/perubahan pada aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang telah dirancang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang 

didalamnya terlibat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi. Tinggi 

rendahnya hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. 

Ruseffendi (dalam Susanto, 2015: 14), mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar kedalam sepuluh macam, yaitu: Kecerdasan 

Anak, Kesiapan atau Kematangan, Bakat Anak, Kemauan Belajar, Minat, 

Model Penyajian Materi Pelajaran, Pribadi dan Sikap Guru, Suasana 

Pengajaran, Kompetensi Guru, Masyarakat. 
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2. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan atau bersangkut 

paut dengan alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan manusia. 

Setiap guru harus paham akan alasan mengapa IPA diajarkan di 

sekolah dasar. Alasan itu dapat digolongkan menjadi empat golongan yakni: 

a) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali tergantung 

pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar 

tekhnologi, yang sering disebut-sebut sebagai tulang punggung 

pembangunan. Orang tidak menjadi insinyur elektronika yang baik, atau 

dokter yang baik, tanpa dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala 

alam, b) Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan 

suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berfikir kritis misalnya 

IPA diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan sendiri”. Dengan ini 

anak dihadapkan pada suatu masalah demikian “Dapatkah tumbuhan hidup 

tanpa daun?”. Anak diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini, c) Bila 

IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh 

anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hapalan 

belaka, d) Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu 

mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara 

keseluruhan (Samatowa, 2011: 3-4). 

3. Model Pembelajaran Quantum Learnin 

Model pembelajaran, menurut Joyce dan Weil (dalam Abimanyu, 

dkk 2009: 3.11) adalah “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran”. 
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Menurut Huda (2014: 192-193) Quantum Learning merupakan 

model pembelajaran yang membiasakan siswa untuk belajar menyenangkan. 

Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

sehingga pada akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajar secara 

menyeluruh. Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah 

belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang 

dan segala usia. Quantum Learning pertama kali digunakan di Supercamp 

(DePotter dalam Huda, 2014: 193). Supercamp menggunakan pola 

pembelajaran yang menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, 

dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. 

Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep 

Quantum Learning adalah sebagai berikut: 

1) Kekuatan Ambak 

2) Penataan lingkungan belajar 

3) Memupuk sikap juara 

4) Membebaskan gaya belajar 

5) Membiasakan mencatat 

6) Membiasakan membaca 

7) Menjadikan anak lebih kreatif 

8) Melatih kekuatan memori 

Penelitian tindakan kelas yang berkaitan dengan penerapan model 

pembelajaran Quantum learning untuk meningkatan hasil belajar IPA telah 

dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya sebagai berikut: Pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Mas’ah (2014) yang berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas 

IV SDN Inpres Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Winarsih 

(2015) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Learning Siswa Kelas 

III SDN 32 Cakranegara  Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara yang disebabkan oleh 

lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

Dimana proses pembelajaran yang berlangsung kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik, selain itu guru hanya 

terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar-mengajar. 

Keadaan semacam ini merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan 
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pembelajaran yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa itu 

sendiri. Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan suatu upaya 

perbaikan. Salah satunya dengan penerapan model pembelajaran Quantum 

Learning. 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Jika Model 

Pembelajaran Quantum Learning diterapkan, maka hasil belajar IPA Siswa 

Kelas V SDN 5 Masbagik Utara Tahun Pelajaran 2015/2016 akan 

meningkat”. 

 

C. Metode Peneltian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelas V SDN 5 Masbagik Utara 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Subjek 

penelitian ini adalah siswa Kelas V SDN 05 Masbagik Utara tahun pelajaran 

2015/2016 yang berjumlah 28 orang siswa yang terdiri dari 12 perempuan 

dan 16 laki-laki. Observer dalam penelitian ini, dibantu oleh 2 orang 

pengamat (observer) yakni guru kelas V SDN 5 Masbagik Utara yaitu Ibu 

Yuliani, S.Pd sebagai Observer I yang mengamati aktivitas mengajar guru 

dalam pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Quantum 

Learning, sedangkan Observer II yakni guru kelas VI SDN 5 Masbagik 

Utara yaitu Bapak Muchlis, S.Pd SD, yang mengamati aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Quantum 

Learning. Untuk menjawab permasalahan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

ada dua faktor yang akan diteliti yaitu: faktor guru dan faktor siswa.  Adapun  

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel harapan (Hasil 

Belajar IPA) dan variabel tindakan (Model pembelajaran Quantum 

Learning).  

Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Adapun langkah-langkah dalam penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: Siswa kelas V SDN 5 

Masbagik Utara dan Peneliti sekaligus guru yang melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) di kelas V SDN 5 Masbagik Utara. Jenis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil 

observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru dan data 

kuantitatif yang diperoleh dari hasil evaluasi pada setiap akhir siklus. 
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Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan 

penelitian yang dilakukan diperoleh dari: Observasi , Tes, dan Dokumentasi.  

Data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi 

data aktivitas belajar siswa, data aktivitas mengajar guru, dan hasil belajar 

siswa. Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes evaluasi dan data 

aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru diperoleh dari hasil 

observasi. 

Adapun Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila kriteria aktivitas 

belajar siswa tergolong atau mencapai kategori minimal aktif 

2. Aktivitas mengajar guru dikatakan meningkat apabila kriteria aktivitas 

mengajar guru tergolong atau mencapai kategori minimal baik 

3. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila nilai siswa mencapai 

ketuntasan belajar klasikal yaitu minimal 85% dari keseluruhan siswa 

atau 24 orang dari 28 siswa mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 

70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Adapun ringkasan dari hasil Siklus I dan Siklus II, yang memuat nilai 

persentase aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajarguru, dan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7Aktivitas dan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Aktivitas Belajar 

Siswa 

Aktivitas 

Mengajar Guru 
Hasil Belajar Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori 

Jumlah 

Siswa yang 

Tuntas 

Persentase 

I 78,5 Aktif 24 Baik 20 71% 

II 84 
Sangat 

Aktif 
28 

Sangat 

Baik 
26 93% 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa pada Siklus I 

aktivitas belajar siswa termasuk kategori aktif dengan skor total 78,5, sedangkan 

untuk aktivitas mengajar guru termasuk kategori baik dengan skor total 24, dan 

jumlah siswa yang tuntas 20 orang dengan persentase ketuntasan sebesar 71%. 

Pada siklus ini, nilai siswa belum mencapai ketuntasan belajar klasikal yaitu 
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minimal 85% dari keseluruhan siswa atau 24 orang dari 28 siswa mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 

Untuk memperbaiki hasil penelitian pada siklus I, maka dilanjutkan 

pada siklus selanjutnya atau pada Siklus II. Proses pembelajaran pada Siklus II, 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajar 

guru, dan hasil belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dari total skor 78,5 menjadi 

84 dan berkategori sangat aktif, begitu pula dengan skor rata-rata aktivitas 

mengajar guru dari 24 menjadi 28 dan berkategori sangat baik. Sedangkan hasil 

belajar siswa dari persentase 71% menjadi 93%. Hal ini menunjukkan penelitian 

berhasil sesuai dengan indikator ketercapaian. Keberhasilan dari penelitian ini 

tentunya tidak terlepas dari model pembelajaran yang digunakan secara optimal 

yaitu model pembelajaran Quantum Learning. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Menurut Huda (2014: 192- 193) Quantum Learning 

merupakan model pembelajaran yang membiasakan siswa untuk belajar 

menyenangkan. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

belajar siswa sehingga pada akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajar 

secara menyeluruh. Adapun penerapan model pembelajaran Quantum Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara, 

dikarenakan bahwa Menurut DePorter & Hernacki (2004: 13), dengan belajar 

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning  akan didapatkan manfaat 

sebagai berikut: 1) Bersikap positif, 2) Meningkatkan motivasi, 3) Keterampilan 

belajar seumur hidup, 4) Kepercayaan diri, 5) Sukses atau hasil belajar yang 

meningkat. 

Selain optimalnya penerapan model pembelajaran yang digunakan, 

penelitian ini juga berhasil dikarenakan peran guru yang melakukan perbaikan 

dengan baik berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I, sehingga penelitian pada 

Siklus II berhasil dengan hasil yang memuaskan. 

Peningkatan hasil belajar ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh 

Mas’ah (2014) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 

Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas IV SDN Inpres Rabakodo Kecamatan 

Woha Kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2014/2015 dan penelitian yang 

dilakukan oleh Winarsih (2015) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Siswa Kelas III SDN 32 Cakranegara  Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
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Berdasarkan hasil tersebut, dapat dibuktikan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN 5 Masbagik Utara tahun pelajaran 2015/2016. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang 

berjudul Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning untuk Meningkatan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 5 Masbagik Utara Tahun Pelajaran 2015/ 

2016 sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa dapat dilihat dari data pada Siklus I memperoleh skor sebesar 

78,5 yang berkategori aktif meningkat menjadi  84 berkategori sangat aktif. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan 

aktivitas mengajar guru dikelas V SDN 5 Masbagik Utara. Peningkatan 

aktivitas mengajar guru dapat dilihat dari data pada Siklus memperoleh skor 

sebesar 24 yang berkategori baik meningkat menjadi 28 yang berkategori 

sangat baik. 

3. Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learningdapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara. Peningkatan hasil belajar 

dapat dilihat dari ketuntasan klasikal yang pada Siklus I mendapat persentase 

sebesar 71% meningkat menjadi 93% pada Siklus II. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa kelas V SDN 5 Masbagik Utara, sebaiknya siswa tetap semangat 

dan aktif melibatkan diri sepenuhnya dalam proses pembelajaran baik itu 

bertanya, mengeluarkan pendapat, membaca, mempelajari, dan memahami 

materi yang sudah dan akan dipelajari selanjutnya. Selain itu dalam proses 

pembelajaran, hendaknya siswa lebih memanfaatkan berbagai sumber 

belajar yang dapat digunakan baik dilingkungan rumah maupun 

dilingkungan sekolah seperti lab komputer, perpustakaan, alat-alat peraga, 

halaman sekolah, kebun/sawah, lapangan bola, dll. Sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkatkan. 

2. Bagi Peneliti diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mempersiapkan 

diri dan materi dengan baik sebelum pelaksanaan tindakan. Selain itu, 

keberhasilan yang diperoleh hendaknya dijadikan acuan untuk lebih 

meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. 
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3. Bagi guru kelas V SDN 5 Masbagik Utara, sebaiknya tetap memberikan 

motivasi belajar kepada siswa sehingga siswa tetap semangat dan aktif 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, hendaknya guru menggunakan 

berbagai model, metode, media pembelajaran, dan alat peraga yang ada di 

sekolah khususnya yang mendukung terlaksananya pembelajaran IPA di 

kelas, sehingga proses belajar mengajar yang berlangsung lebih menarik dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian, guru juga 

harus memberikan pengayaan kepada siswa yang nilainya masih di bawah 

KKM, agar siswa tersebut mencapai kompetensi yang belum dicapai. 

4. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai acuan untuk merapikan, menata, dan memperbanyak fasilitas 

terutama media dan alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan kwalitas pembelajaran terutama di SDN 5 

Masbagik Utara. 
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