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ABSTRAK 

 

Anggili Pratama. Nim: 1103311004 Penerapan Model Quantum Learning 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di 

Kelas V SD Negeri 118179 Wonosari. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Medan, 2014. 

 

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa pada materi pokok gaya gesek di kelas V SD Negeri 118179 

Wonosari. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan model pembelajaran Quantum Learning pada materi pokok gaya gesek 

dan untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 118179 

Wonosari Tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah 30 orang siswa yang terdiri dari 

11 orang siswa laki-laki dan 19 orang siswa perempuan. Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan lembar observasi dan 

angket. Dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa motivasi belajar siswa 

menglami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-

rata motivasi belajar siswa untuk tiap siklus, pada kondisi awal skor motivasi 

belajar siswa dari 30 orang siswa, yang termotivasi adalah 3 orang dengan 

persentase (10%), dan skor motivasi belajar siswa pada siklus I pertemuan I 

meningkat menjadi 10 orang siswa termotivasi dengan persentase (33,3%), dan 

terjadi peningkatan pada siklus I pertemuan II yaitu 18 orang siswa termotivasi 

dengan persentas (60%), dan juga terjadi peningkatan pada siklus II pertemuan I 

yaitu 23 orang siswa termotivasi dengan persentase (76,6%), dan terjadi yang 

signifikan pada siklus II pertemuan yaitu 29 orang siswa termotivasi dengan 

persentase (96,6%). 

 

Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

materi gaya gesek di kelas V SD Negeri 118179 Wonosari tahun ajaran 

2013/2014. Sehingga pembelajaran Quantum Learning dapat diterapkan sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 


