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ABSTRAK 

 
LANTIKA YULIANA TAMPUBOLON, NIM : 108113039, “Meningkatkan 
Hasil Belajar IPA Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Quantum 
Teaching pada Siswa Kelas V SD Swasta GKPS Jalan  Mapilindo Medan T.A 
2012/2013”. 

 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian, peneliti 

menemukan masalah- masalah yang terjadi selama proses belajar- mengajar 
berlangsung. Adapun masalah- masalah yang ditemukan yaitu: metode yang 
digunakan guru dalam pembelajaran IPA hanya menggunakan metode ceramah, 
kondisi lingkungan yang kurang kondusif, guru bertindak sebagai satu – satunya 
sumber belajar, dan siswa mengantuk dalam belajar IPA. Untuk itu yang menjadi 
rumusan masalah pada penelitian ini “ Apakah Dengan Menggunakan Metode 
Pembelajaran Quantum Teaching dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pokok 
Bahasan Tumbuhan Hijau di Kelas V SD Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medan 
Tahun Ajaran 2012/2013”. Penelitian ini bertujuan untuk : “Meningkatkan Hasil 
Belajar IPA Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Quantum Teaching 
pada Siswa Kelas V SD Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medan T.A 2012/2013”.       
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medan yang berjumlah 24 
siswa. Yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 14 siswa laki- laki  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar IPA pokok 
bahasan tumbuhan hijau di Kelas V SD Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medan . 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pada kondisi awal atau sebelum diberi 
tindakan terdapat 17 siswa (70,83%) yang belum tuntas belajar, 7  orang (29,17%) 
yang tuntas belajar dengan nilai rata – rata 43,75. Pada siklus I terdapat 8 siswa 
(33,33%) yang belum tuntas belajar, 16 siswa (66,67%) yang tuntas belajar 
dengan nilai rata – rata 73,33, dan pada siklus II terjadi peningkatan yaitu : 22 
siswa (91,67%) yang tuntas belajar, 2 siswa ( 8,33%) yang belum tuntas belajar 
dengan nilai rata – rata 85,83.  

 
Maka, kesimpulannya adalah metode pembelajaran Quantum Teaching 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif 
dan mampu bekerja sama serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pelajaran IPA. Saran bagi guru- guru supaya dapat menggunkan model 
pembelajaran ini pada pokok bahasan tumbuhan hijau, agar tercipta pembelajaran 
yang aktif dan menyenangkan bagi siswa.   
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