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ABSTRAK 

 

RIZQI YUSRIANA, Perbedaan Hasil Belajar IPA Siswa yang Menggunakan 

Strategi Quantum Teaching dan Menggunakan Strategi Mind Maps di Kelas V 

SDN 104607 Sei Rotan T.A 2013/2014. Skripsi: Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan, 2014. 
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Masalah dalam penelitian ini yaitu perbedaan hasil belajar IPA siswa yang 

menggunakan strategi Quantum Teaching dan strategi Mind Maps pada materi 

daur air di kelas V SDN 104607 Sei Rotan T.A 2013/2014. 

Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 

yang diajar menggunakan strategi Quantum Teaching dengan strategi Mind Maps. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di 

SDN 104607 Sei Rotan Pada semester genap T.A 2013/2014. Populasi berjumlah 

78 siswa yaitu seluruh siswa kelas V SDN 104607 Sei Rotan T.A 2013/2014 yang 

terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VA dan VB. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik total sampling yaitu jumlah populasi dan sampelnya sama banyak yakni 78 

orang siswa kelas VA dan VB SDN 104607 Sei Rotan T.A 2013/2014. 

Sebelum penelitian dilakukan uji instrumen dengan menguji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, taraf kesukaran dan pengecoh.  Sedangkan pengujian 

analisis data dilakukan dengan pengujian persyaratan analisis data (uji normalitas 

dan homogenitas), serta pengujian hipotesis. Hasil uji normalitas menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Quantum Teaching dan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Mind Maps memiliki distribusi 

normal dengan perolehan skor Lhitung < Ltabel, strategi Quantum Teaching dengan 

Lhitung (0,1383) < Ltabel (0,1419), dan strategi Mind Maps dengan Lhitung (0,0794) < 

Ltabel (0,1419). Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

dengan menggunakan strategi Quantum Teaching dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan strategi Mind Maps memiliki varian yang homogen dengan 

perolehan Fhitung (1,11) <  Ftabel (1,71). Dan hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima dengan hasil thitung (3,17) > ttabel (1,67). 

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA siswa kelas VA yang diajar 

menggunakan strategi pembelajaran Quantum Teaching dengan kelas VB yang 

diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran Mind Maps pada materi daur 

air di kelas V SD Negeri 104607 Sei Rotan T.A 2013/2014. Dengan demikian 

hipotesis yang berbunyi: “Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan strategi pembelajaran Quantum Teaching dengan strategi Mind 

Maps” diterima. 
 


