
ABSTRAK 

 

Bayu Nirwana, NIM : 108113018, ”Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Metode Quantum Learning Pada Mata Pelajaran Sains 

Kelas V SD Negeri 101783 Saentis T.A 2011/2012”. 

 

 Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa di kelas V SD 

Negeri 101783 Saentis. Dari hasil observasi ditemukan bahwa masih banyak 

siswa yang belum dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan dari kriteria 

minimum yaitu 65. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan metode Quantum Learning pada mata pelajaran sains 

kelas V SDN 101783 Saentis Tahun Ajaran 2011/2012. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 30 siswa 

pada semester II SD Negeri 101783 Saentis T.A. 2011/2012, yang terdiri dari 17 

orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Jenis penelitian yang 

dilakukan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Data yang diperlukan diperoleh 

dengan menggunakan tes dan observasi. 

 Hasil penelitian yang diperoleh setelah melaksanakan tindakan bahwa 

hasil belajar siswa selama proses pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan 

yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar yang diperoleh 

siswa pada setiap siklusnya. Tes awal, nilai rata-rata tes hasil belajar siswa 

diperoleh sebesar 49, dimana 6 orang siswa tuntas dalam belajar atau 20% dan 

belum dapat mencapai ketuntasan belajar. Setelah pelaksanaan tindakan  

ketuntasan pada siklus I terdapat nilai rata-rata tes hasil belajar siswa 66 dan siswa 

yang tuntas belajar meningkat menjadi 17 siswa atau 57%. Pada siklus II nilai 

rata-rata adalah 83 dan siswa yang tuntas belajar meningkat menjadi 27 siswa atau 

90%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan menggunakan metode 

Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Sains di 

kelas V SD Negeri 101783 Saentis T.A 2011/2012. Dan disarankan kepada guru 

agar menggunakan metode Quantum Learning dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran sains khususnya pada pokok bahasan cahaya dan sifat-

sifatnya. 
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