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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan bagian dari proses 

pendidikan yang bertujuan untuk membawa suatu keadaan kepada keadaan baru 

yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran tersebut guru sebagai pendidik 

diharapkan mempunyai kemahiran dalam melaksanakan proses pembelajaran 

termasuk di dalamnya adalah kemahiran dalam menyampaikan materi dan 

memilih pendekatan serta model pembelajaran yang tepat agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemilihan model 

pembelajaran oleh guru didasarkan bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan 

dan taraf berpikir yang berbeda-beda, sehingga pemilihan model pembelajaran 

yang tepat akan membantu siswa menguasai materi pelajaran sesuai dengan target 

yang ditempuh dalam kurikulum. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah konsep 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya 

dapat dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. KTSP merupakan perangkat standar program pendidikan yang 

mengantarkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. KTSP merupakan 

kurikulum yang merefleksikan potensi peserta didik secara utuh (Kunandar, 2007 

: 133-134). 
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Dilihat dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Oleh karena 

itu, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beban belajar siswa 

sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite 

sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti 

membuat indikator, silabus, dan beberapa komponen kurikulun lainnya 

(Kunandar, 2007 : 112-113). 

Mata pelajaran IPA sebagai proses pembelajaran yang menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. Pendidikan IPA 

diarahkan untuk inquiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas 

2006 : 57). Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan 

pendapat di atas maka pembelajaran IPA dikatakan sebagai proses yaitu 

pembelajaran yang yang berdasarkan pada pengalaman siswa, siswa 

mengembangkan pengalaman dan penemuan yang siswa punya sehingga siswa 

dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memadukan sesuatu 

yang ada di sekitar sekolah dan berhubungan dengan materi yang akan di ajarkan. 

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA di SD yaitu: (1) Pemahaman dalam Empat pilar 

pendidikan (belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup 

dalam kebersamaan dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri); (2) Inquiri sains;  
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(3) Kontruktivisme; (4) Sains, lingkungan, teknologi dan masyaraka; (5) 

Pemecahan masalah dan pembelajaran sains yang bermuatan nilai (Depdiknas 

2006 : 8). 

Ditemukan fakta siswa kelas IV SDN Tegalweru penyebab kurangnya 

minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA adalah adanya persepsi 

bahwa pembelajaran IPA hanyalah menghafal dan jarang diadakan praktik nyata. 

Di sisi lain pembelajaran IPA kurang menarik dan kurang bervariasi. Faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya peningkatan hasil belajar adalah pada diri 

siswa rendahnya keberanian siswa dalam mengungkapkan atau menyampaikan 

pertanyaan atau jawaban secara lisan, guru memberikan tugas sehingga siswa 

kurang mampu mengerjakannya dan metode yang digunakan oleh guru monoton.  

SDN Tegalweru telah menetapkan standart ketuntasan minimal yaitu 65. 

Akan tetapi masih ada siswa yang mendapat nilai dibawa KKM yang sudah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

memahami Mata Pelajaran IPA dan metode guru yang digunakan monoton. 

Dengan pembelajaran Quantum, peneliti berharap dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang 

PAIKEM. 

Quantum Teaching adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif, 

dengan menggunkan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya 

melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Menurut De Porter (dalam A’la,  

2010:34), Quantum Teaching merupakan penggubahan belajar yang meriah 
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dengan segala nuansanya yang berfokus pada hubungan dinamis dalam 

lingkungan kelas.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka secara umum 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan metode Quantum Teaching dalam pembelajaran 

materi Energi Panas dan Bunyi pada siswa? 

2. Bagaimanakah peningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tegalweru kec. 

Dau Malang pada materi Energi Panas dan Bunyi dengan menggunakan 

metode Quantum Teaching? 

 

1.3 Hipotesis Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: Jika pembelajaran menggunakan metode Quantum Teaching , 

maka hasil belajar siswa kelas IV SDN Tegalweru kec. Dau Malang pada materi 

Energi Panas dan Bunyi akan meningkat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode Quantum Teaching pada 

materi Energi panas dan bunyi guna meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Tegalweru Kec. Dau Kab. Malang pada semester II tahun ajaran 2010-2011. 

 

 



5 
 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang bersifat 

teoristik pada pengetahuan khususnya dalam bidang pembelajaran di SD. Manfaat 

bagi: 

1. Bagi siswa  

a. Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA mengenai 

materi Energi Panas dan Bunyi dengan baik. 

b. Melatih mengembangkan keterampilan sosial siswa yaitu kerja sama 

siswa, praktik, mengungkapkan pendapat dalam diskusi. 

2. Bagi guru  

a. Menambah variasi metode pembelajaran. 

b. Meningkatkan profesionalitas. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan tentang metode, teknik, strategi dan 

sumber belajar yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di sekolah. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Kegiatan penelitian tindakan kelas menggunakan metode Quantum 

Teaching untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ruang lingkup dan 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini dilakukan pada kelas IV SDN Tegalweru kecamatan Dau 

Kab.. Malang semester II. 
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2. Materi pelajaran yang menjadi fokus peneliti adalah materi Energi Panas dan 

Bunyi melalui metode Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

3. Metode pembelajaran yang dipakai guna menghasilkan hasil belajar adalah  

Quantum Teaching. 

 

1.7 Batasan Istilah  

Istilah-istilah yang dimaksud dalan penelitian tindakan kelas penggunaaan 

metode Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV 

SDN Tegalweru meliputi:  

Istilah-istilah yang dimaksud dalan penelitian tindakan kelas penggunaaan 

metode Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV 

SDN Tegalweru meliputi:  

1. Quantum Teaching adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif, 

dengan menggunkan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya 

melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Quantum Teaching merupakan 

penggubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang berfokus 

pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas (De Porter, dalam A’la, 

2010:34).  

Quantum Teaching yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

penciptaan lingkungan belajar yang mendukung serta pembelajaran dengan 

kerangka TANDUR :  

a. Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah Manfaat Bagiku” 

(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan belajar. 
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b. Alami, ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti 

semua pelajaran.  

c. Namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi: yang 

kemudian menjadi sebuah masukan bagi si anak. 

d. Demontrasikan, yakni sediakan kesempatan bagi pelajar untuk 

menunjukkan bahwa mereka tahu.  

e. Ulangi, tunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulang materi 

dan menegaskan “Aku tahu bahwa memang tahu itu”. 

f. Rayakan, pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan perolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya Sudjana (2001:22)  

Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke dalam tiga ranah 

(domain), yaitu: (1) domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup 

kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika-matematika), (2) domain afektif 

(sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan 

intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional), dan (3) domain 

psikomotor (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, 

kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal). 

Hasil belajar merupakan gambaran tingkat penguasaan siswa terhadap 

sasaran belajar pada topik bahasan yang dieksperimenkan, yang diukur dengan 
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berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal yang disusun sesuai dengan 

sasaran belajar Sutrisno (2008 : 25) 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya yaitu “ hasil “ dan “ belajar “. Pengertian hasil menunjukkan 

kepada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional Suyono (2009 : 8). Hasil 

belajar adalah suatu yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah 

diberikan kepada peserta didik dalam waktu tertentu Purwanto (1989:3)  

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang prestasinya tinggi dapat 

dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar (Slameto, dalam 

http://www.scribd.com)  

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat pengetahuan yang dicapai siswa terhadap materi yang 

diterima ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran 

di sekolah.   


