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ABSTRAK 

Andini Astika Sari. NIM: 108313022, “Meningkatkan Hasil Belajar S iswa 
Dengan Menggunakan Metode Quantum Learning Pada Mata Pelajaran IPA 

Kelas IV SD Negeri 164517 Tebing Tinggi T.A 2011/2012”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, 2012.  

Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dengan menggunakan 

Metode Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 164517 Tebing Tinggi T.A 2011/2012?. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) dengan menggunakan metode quantum 

learning dalam proses belajar mengajar.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan Metode Quantum Learning 

merupakan metode pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya 

ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan 

bermanfaat khususnya pada mata pelajaran IPA. 

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 
subjek penelitian siswa kelas IV SD Negeri 164517 Tebing Tinggi Tahun Ajaran 

2011/2012 yang berjumlah 17 orang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 8 siswa 

perempuan.   Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes dan observasi. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa.  Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif (rata rata dan 
persentase). Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II,  

masing masing terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Sebelum dilakukan siklus I , peneliti melakukan tes awal 

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan 

diajarkan pada siklus I.  
Dari tes awal diperoleh data hanya sebesar 35,29% dari 17 siswa yang 

mengalami ketuntasan dalam belajar dengan nilai rata-rata 61,18. Untuk 

meningkatkan hasil belajar, maka selanjutnya dilaksanakan tes pada siklus I dan 

diperoleh data sebesar 70,59% dari 17 siswa mengalami ketuntasan belajar dengan 

nilai rata-rata 71,17 terjadi peningkatan 35,3%. Kemudian dilaksanakan tes 
kembali pada siklus II dan diperoleh data sebesar 88,23% yang mengalami 

ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 80,53 terjadi peningkatan 17,64% dari 

siklus I. Dari 17 siswa kelas IV telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

sebesar 88,23%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode Quantum Learning dalam proses belajar mengajar  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 

164517 Tebing Tinggi. Sehingga pembelajaran ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif pemecahan masalah rendahnya hasil belajar IPA. 

 

 


