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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
siswa pada pelajaran SAINS melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching 
pada pokok bahasan Jenis – Jenis Batuan dan Pembentukanya di kelas V SD. 
Penelitian ini dilakukan di SDN No 107403 Cinta Rakyat Percut Sei Tuan 
penelitian ini adalah kelas V SD, yang berjumlah 32 orang siswa terdiri dari    
siswa laki-laki dan   siswa perempuan.. 

Penelitian ini tentang Model Pembelajaran Quantum Teaching pada mata 
pelajaran IPA. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Data yang 
digali meliputi : Lembar observasi siswa, Lembar observasi guru. Data dari : 
informan atau narasumber yang melipiti guru kelas V SD, kepala sekolah. Teknik 
pengumpulan data yang akan digunakan  adalah berpedoman pada observasi, 
angket. 

Desain penelitian  tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap siklus 
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Instrumen Penelitian menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan 
pembelajaran SAINS pokok bahasan Jenis – Jenis Batuan dan Pembentukanya 
dengan menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching dalam bentuk 
observasi serta angket. 

Hasil penelitian menunjukan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran Quantum Teaching dengan hasil observasi dan angket. siswa dapat 
diketahui dengan total skor rata-rata hasil observasi pada kondisi awal dari 32 
siswa dengan rara-rata 3,1, pada siklus I dengan rata-rata 5,2, dan siklus II dengan 
rata-rata 7,5 dan diketahui total skor rata-rata hasil angket pada kondisi awal dari 
32 orang siswa dengan rata-rata 52,34 ,pada siklus I dengan rata-rata 60,34 ,dan 
siklus II dengan rata-rata 83, 53. 

Dengan demilkian dapat disimpulkan bahwa peningkatan motivasi belajar 
dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada pelajaran SAINS pokok bahasan jenis-jenis batuan 
dan pembentukanya di kelas V SD Negeri 107403 Cinta Rakyat kec Percut Sei 
Tuan. 


