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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada materi segi empat di kelas VII SMP Negeri 

35 Medan T.A. 2012/2013. 

Penelitian ini dilakukan terhadap masing-masing 40 orang siswa dari kelas 

VII-6 dan kelas VII-7 SMP Negeri 35 Medan T.A 2012/2013. Instrumen 

penelitian dalam mengumpulkan data adalah tes awal, tes hasil belajar, 

wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu: reduksi data, memaparkan data, menarik kesimpulan. 

Penelitian ini dilakukan atas 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 

kali pertemuan. Sebelum diberikan tindakan rata-rata hasil tes awal siswa di kelas 

VII-7 adalah 65,15 dengan ketuntasan secara klasikalnya 45% sedangkan di kelas 

VII-6 rata-rata 65,45 dengan nilai ketuntassan secara klasikalnya 57,5%.  

Pada siklus I yang dilakukan di kelas VII-7, setelah diberi tindakan 

pembelajaran melalui model pembelajaran  Quantum Teaching aktivitas belajar 

siswa pada siklus I pada lembar aktivitas I diperoleh  sebesar 52,96% dan aktivitas 

belajar siswa pada lembar aktivitas II sebesar  60,3% . Sedangkan untuk  rata-rata 

tes hasil belajar I adalah 73,48 dengan ketuntasan secara klasikalnya 67,50%. 

Karena target yang ditetapkan sebelumnya belum tercapai maka siklus I 

dilanjutkan ke siklus II. 

Pada siklus II yang dilakukan di kelas VII-6, aktivitas belajar siswa yang 

diperoleh dari lembar aktivitas I sebesar 68,125% dan dari lembar aktivitas II 

sebesar 70,05%. Sedangkan untuk rata-rata tes hasil belajar II adalah 82,96 

dengan ketuntasan secara klasikalnya adalah 87,50% . Hal ini menunjukkan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas VII-6 melalui pembelajaran 

Quantum Teaching lebih baik dari pada kelas VII-7. 

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa melalui model pembelajaran 

Quantum Teaching dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

materi segi empat di kelas VII SMP Negeri 35 Medan T.A. 2012/2013.    

  


