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SARI 
 
Widyastantyo, Hermawan. 2007. Penerapan Metode Quantum Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA (SAINS) Bagi Siswa 
Kelas V SD Negeri Kebonsari Kabupaten Temanggung. Skripsi. Jurusan 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Kunaryo Hadikusumo, M.Pd. II. Drs. Ahmad 
Munib, S.H, M.Si. 

Kata Kunci : Quantum Learning dan hasil belajar siswa. 
 

 

Metode Quantum Learning sebagai salah satu alternatif dalam 
pembelajaran IPA (SAINS), yang membawa siswa belajar dalam suasana yang 
lebih nyaman dan menyenangkan. Siswa akan lebih bebas dalam menemukan 
berbagai pengalaman baru dalam belajarnya, sehingga diharapkan dapat tumbuh 
berbagai kegiatan belajar siswa. Dalam kegiatan belajar siswa, guru berperan 
sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima 
atau yang dibimbing. 

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dibatasi pada pemecahan masalah 
dari beberapa segi yaitu kondisi psikologis siswa, kondisi sosial siswa, dan 
kondisi akademis siswa. 

Penelitian skripsi ini menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) atau dalam bahasa asing sering dikenal Classroom Action Research (CAR) 
dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 
putaran spiral, menggunakan III siklus pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini bertujuan mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA 
(SAINS) bagi siswa V Sekolah Dasar dengan menggunakan metode Quantum 
Learning. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 34 siswa kelas V SD Negeri Kebonsari 
Temanggung pada semester II tahun ajaran 2006/2007. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
kuantitatif. Data yang diperoleh secara kualitatif adalah data observasi, data 
tentang efektivitas penerapkan Quantum Learning. Data yang diperoleh secara 
kuantitatif adalah data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes 
kepada siswa yang berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban (option) 
yang berjumlah 20 soal pada setiap akhir siklus, data tentang hasil penilaian 
kegiatan siswa dengan menggunakan lembar penilaian kegiatan siswa untuk setiap 
kelompok.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Quantum 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
(SAINS). Peningkatan ini ditunjukkan oleh perbandingan rata-rata hasil belajar 
yang dicapai antara siklus I (53,97), siklus II (65,74) peningkatan prosentase 
11,77% dan siklus III (73,24) peningkatan prosentase 7,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan dapat menjadi jembatan bagi 
munculnya penelitian baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 
wawasan dalam dunia penelitian pendidikan agar mutu pendidikan di Indonesia 
baik.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya 

meningkatkan harkat dan martabat manusia serta dituntut untuk 

menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin 

pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Peningkatan kualitas 

pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan 

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pembaharuan kurikulum yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa 

mengesampingkan nilai-nilai luhur sopan santun dan etika serta didukung 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, karena pendidikan yang 

dilaksanakan sedini mungkin dan berlangsung seumur hidup menjadi 

tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

Pada era globalisasi, perkembangan IPTEK semakin marak di 

masyarakat. Maraknya perkembangan IPTEK disebabkan oleh adanya 

tuntutan manusia untuk berkembang dan maju dalam berbagai bidang 

sesuai dengan perkembangan zaman. Tuntutan tersebut, dapat diperoleh 

melalui informasi aktual dari peralatan IPTEK yang canggih. Pendidikan 

merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang dapat 

meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan demikian kebutuhan 

manusia yang semakin kompleks akan terpenuhi. Selain itu melalui 
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pendidikan akan dibentuk manusia yang berakal dan berhati nurani. 

Kualifikasi sumber daya manusia yang mempunyai karakteristik seperti di 

atas, sangat diperlukan dalam menguasai dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menghadapi persaingan 

global. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan pembangunan disegala bidang. Hingga kini pendidikan masih 

diyakini sebagai wadah dalam pembentukan sumber daya manusia yang 

diinginkan. Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan 

sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal 

yang wajib dilakukan secara berkesinambungan guna menjawab 

perubahan zaman. Masalah peningkatan mutu pendidikan tentulah sangat 

berhubungan dengan masalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang sementara ini dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita masih 

banyak yang mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya.  

Di masa sekarang banyak orang mengukur keberhasilan suatu 

pendidikan hanya dilihat dari segi hasil. Pembelajaran yang baik adalah 

bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya dan mencakup berbagai 

aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga dalam 

pengukuran tingkat keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas juga  

dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah.  
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Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif 

ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana yang melibatkan siswa 

secara langsung, komprehensif baik fisik, mental maupun emosi. Hal 

semacam ini sering diabaikan oleh guru karena guru lebih mementingkan 

pada pencapaian tujuan dan target kurikulum. Salah satu upaya guru dalam 

menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif dan menyenangkan dalam 

pembelajaran yakni dengan menggunakan alat peraga. Hal ini dapat 

membantu guru dalam menggerakkan, menjelaskan gambaran ide dari 

suatu materi.  

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

agar siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu 

menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan 

kekuasaan pencipta alam (Depdikbud, 1997:2). Pembelajaran IPA 

memiliki fungsi yang fundamental dalam menimbulkan serta 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Agar 

tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan cara yang 

tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah. 

Mutu pembelajaran IPA perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk 

mengimbangi perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran tersebut, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Sementara 
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ini masih banyak orang beranggapan bahwa Matematika dan IPA 

merupakan pelajaran yang sulit, serta kurang menarik minat baik di 

kalangan siswa maupun guru (Joyonegoro, Dedikasi Vol. 02 Tahun 1993), 

hal tersebut mungkin karena dalam materi IPA banyak sekali 

menggunakan rumus-rumus, dan hitungan yang cukup sulit dimengerti 

oleh siswa.  

Permasalahan yang dihadapi siswa di SD adalah hasil belajar IPA 

yang belum tuntas yakni belum mencapai angka minimal daya serap 68% 

yang telah ditentukan. Salah satu faktor dalam pembelajaran IPA guru 

lebih banyak berceramah, sehingga siswa menjadi cepat bosan dan 

menyebabkan hasil belajar IPA rendah. Guru belum menghayati hakekat 

IPA karena pembelajaran di sekolah baru menekankan produk saja. Hal itu 

ditambah dengan pendapat siswa bahwa pelajaran IPA dianggap sulit, 

sehingga tidak menarik untuk belajar, sehingga berdampak pada 

rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Rendahnya hasil belajar  

siswa juga terjadi pada Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk mata pelajaran 

IPA kelas VI dengan nilai rata-rata 6,08.  

Berikut hasil nilai rata-rata UAS SD negeri Kebonsari Temanggung 

Tahun Ajaran 2005/2006. Pada tabel berikut dapat dibandingkan 

perolehan nilai pelajaran IPA diantara lima mata pelajaran yang diujikan. 
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Tabel 1  
Nilai rata-rata hasil UAS SD Negeri Kebonsari Temanggung 

Tahun Ajaran 2005/2006 
 

NO. Mata Pelajaran  Rata-rata Nilai UAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PPKn 

Bahasa Indonesia 

Matematika 

IPA 

IPS 

7,75 

7,00 

6,08 

6,07 

7,20 

 

Hal tersebut, diperkirakan karena kurangnya pemahaman siswa 

terhadap konsep pembelajaran IPA. Mereka menganggap pelajaran IPA 

sulit dipahami. Untuk anak-anak yang taraf berpikirnya masih berada pada 

tingkat konkret, maka semua yang diamati, diraba, dicium, dilihat, 

didengar, dan dikecap akan kurang berkesan kalau sesuatu itu hanya 

diceritakan, karena mereka belum dapat menyerap hal yang bersifat 

abstrak. Perlu diketahui bahwa tingkat pemahaman tiap-tiap siswa tidak 

sama, sehingga kecepatan siswa dalam mencerna bahan pengajaran 

berbeda. 

Berdasarkan pengamatan awal di SD Negeri Kebonsari Temanggung 

dengan jumlah siswa 34 anak yang terdiri dari 19 anak laki-laki dan 15 

anak perempuan. Dalam proses pembelajaran IPA (sains) kurang adanya 
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penggunaan pendekatan, media dan metode yang tepat, sehingga 

cenderung guru yang aktif dan siswa pasif. 

Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, 

sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, dan siswa 

dengan siswa. Interaksi tersebut sudah barang tentu akan mengoptimalkan 

pencapaian tujuan yang dirumuskan. Usman (2000:4) menyatakan bahwa 

proses belajar dan mengajar adalah suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu 

(1990:1). Senada dengan Usman, Suryosubroto (1997:19) mengatakan 

bahwa proses belajar dan mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan 

program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu yakni pengajaran. 

Mengacu dari kedua pendapat tersebut, maka proses belajar dan 

mengajar yang aktif ditandai adanya keterlibatan siswa secara 

komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Pelajaran IPA 

misalnya diperlukan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar dan 

mengajar sehingga keterlibatan siswa dapat optimal, yang pada akhirnya 

berdampak pada perolehan hasil belajar. Hal tersebut, sangat penting 

karena dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak pernah lepas dengan 

dunia IPA (Sains), yang dekat dengan aktivitas kehidupan mereka.    
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Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Senior Secondary 

Education Project 2006 memperlihatkan bahwa dalam proses belajar dan 

mengajar, guru berperan dominan dan informasi hanya berjalan satu arah 

dari guru ke siswa, sehingga siswa sangat pasif.    

Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan metode yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian pemilihan metode yang 

tepat dan efektif sangat diperlukan. Sebagaimana pendapat Sudjana (1987: 

76), bahwa peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan 

proses belajar dan mengajar.   

Quantum Learning merupakan salah satu cara membelajarkan siswa 

yang digagas oleh Potter. Melalui Quantum Learning siswa akan diajak 

belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga 

siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru 

dalam belajarnya. 

Dengan metode ini diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar 

siswa sehubungan dengan kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain 

terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai 

penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima 

atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa 

banyak aktif dibandingkan guru. 

Penyampaian materi pelajaran IPA perlu dirancang suatu strategi 

pembelajaran yang tepat, yakni anak akan mendapatkan pengalaman baru 
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dalam belajarnya, selain itu siswa akan merasa nyaman. Strategi 

pembelajaran IPA harus dirancang sedemikian rupa dengan 

mempertimbangkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di 

samping harus bertumpu pada pengalaman indera menuju terbentuknya 

pengalaman kesimpulan yang logis (Suhirman 1998). 

Dengan menerapkan Quantum Learning, maka dalam mengusahakan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di pendidikan dasar dapat tercapai. Selain itu juga dapat 

memperbaiki penerapan kurikulum saat ini dan meningkatkan pemahaman 

serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

Seperti yang telah diutarakan di atas pada saat pembelajaran IPA 

disebutkan bahwa fungsi metode mengajar dalam keseluruhan sistem 

pengajaran adalah sebagaimana alat untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Metode Quantum Learning sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran IPA yang membawa siswa belajar dalam suasana yang lebih 

nyaman dan menyenangkan. Siswa akan lebih bebas dalam menemukan 

berbagai pengalaman baru dalam belajarnya, sehingga diharapkan dapat 

tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa. Dalam kegiatan belajar siswa, 

guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa 

berperan sebagai penerima atau yang dibimbing (Bobby dan Herrnacki, 

2001: 14). Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa banyak 

aktif dibandingkan guru. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 
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kesempatan ini akan dicobakan metode Quantum Learning untuk 

pembelajaran IPA kelas V di SD Negeri Kebonsari Temanggung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut, 

1. Siswa kelas V SD merupakan siswa dengan kondisi psikologis yang 

masih perlu mendapat bimbingan dan perhatian penuh dari guru, 

sehingga proses pembelajaran perlu dibuat menyenangkan dan menarik 

untuk dilakukan. Untuk itulah guru perlu membina hubungan yang 

lebih komunikatif dengan berbagai metode dan media yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Namun demikian dalam 

kenyataan guru lebih banyak menyampaikan materi melalui ceramah, 

sementara siswa hanya mendengarkan saja, sehingga timbul kebosanan 

dan kejenuhan bagi siswa.  

2. Siswa SD kelas V pada umumnya mengalami kondisi yang sulit untuk 

belajar karena lemahnya sosialisasi dengan lingkungan, baik sekolah 

secara keseluruhan maupun dengan teman kelasnya. Kondisi tersebut 

jelas menghambat terhadap keberhasilan proses pembelajaran, sehingga 

perlu ada perhatian yang serius dari kepala sekolah maupun guru. 

Bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah dengan penggunaan 

metode dan media pembelajaran yang tepat agar siswa dapat 
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berinterkasi dan komunikasi secara aktif. Namun demikian dalam 

kenyataan di lapangan, yaitu obyek sampel penelitian SD Negeri 

Kebonsari Temanggung, guru tidak menemukan media atau alat bantu 

pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan belajar siswa.  

3. Belum diterapkannya suatu metode pembelajaran pada SD Negeri 

Kebonsari Temanggung sebagai pemicu di dalam hasil belajar siswa 

untuk bekal menghadapi UAS dan UAN. Keadaan tersebut perlu 

disikapi oleh guru, sehingga guru perlu menerapkan metode 

pembelajaran Quantum Learning  dengan menggunakan media CD 

pembelajaran IPA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengefektifkan proses penelitian, peneliti memberikan batasan 

pengkajian sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan untuk materi pembelajaran IPA 

pokok bahasan tumbuhan hijau dengan menggunakan metode 

pembelajaran Quantum Learning, yang terangkum dalam suatu 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), siswa kelas V 

SD Negeri Kebonsari Temanggung. 

2. Produk animasi dari CD pembelajaran IPA yang dibuat oleh peneliti 

hanya untuk dimanfaatkan sebagai media atau alat bantu pembelajaran 

dan bukan untuk dievaluasi hasil produknya. 
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3. Target penelitian diarahkan pada siswa kelas V SD Negeri Kebonsari 

Temanggung. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang 

muncul adalah: 

1. Rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran IPA di SD 

Negeri Kebonsari Temanggung. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kebonsari 

Temanggung dalam mata pelajaran IPA. 

3. Belum adanya media yang digunakan dalam menunjang proses belajar 

dan mengajar. 

4. Guru kurang mengerti dalam menggunakan metode mengajar, karena 

masih menggunakan metode konvensional. 

 
E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kebonsari 

Temanggung dalam mata pelajaran IPA. 

2. Untuk meningkatkan motivasi dan pengetahuan tentang metode 

mengajar yang tepat dan terarah. 
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3. Untuk menggunakan suatu media yang ada untuk digunakan dalam 

menunjang proses belajar dan mengajar. 

4. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran 

IPA di SD Negeri Kebonsari Temanggung. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

memberikan manfaat yang berarti bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai 

suatu sistem pendidikan yang mendukung peningkatan proses belajar dan 

mengajar siswa. 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau 

masukan kepada pengajar (guru) dalam memberikan pelajaran-

pelajaran yang dinilai sulit dipahami oleh siswa dalam menerima 

pelajaran. Quantum Learning memberikan cara belajar dalam suasana 

yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih 

bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya.   

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

(1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar IPA. 

(2) Hasil belajar siswa meningkat pada materi pokok tumbuhan 

hijau. 

(3) Siswa lebih dapat mencintai alam sekitar. 
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b. Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan metode Quantum 

Learning sebagai metode pembelajaran. 

(2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran. 

(3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran 

yang lebih bervariasi, sehingga materi pelajaran akan lebih 

menarik. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan sumbangan pengalaman tentang penelitian tindakan 

kelas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Penerapan Quantum Learning 

a. Lahirnya Konsep Quantum Learning 

Menurut Porter dan Hernacki (2001: 15) Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah 

dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum Learning 

pertama kali digunakan di Supercamp. Di Supercamp ini 

menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan 

keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. 

Quantum Learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang 

mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. 

Rumus yang terkenal dalam fisika kuantum adalah massa kali 

kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Atau sudah biasa 

dikenal dengan E=mc². Tubuh kita secara materi di ibaratkan sebagai 

materi, sebagai pelajar tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin 

cahaya; interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya 

(Porter dan Hernacki 2001: 16). 

Quantum Learning berakar dari upaya Lozanov, seorang pendidik 

yang berkebangasaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang 

disebut sebagai “Suggestology” atau “Suggestopedia”. Prinsinya 
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adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi 

belajar, dan setiap detail apa pun memberikan sugesti positif ataupun 

negatif, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memberikan 

sugesti positif yaitu mendudukan murid secara nyaman, memasang 

musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, 

menggunakan media pembelajaran untuk memberikan kesan besar 

sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang 

terlatih (Porter dan Hernacki 2001: 14). 

Menurut De Porter dan Hernacki (2001: 16) Quantum Learning 

menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan NLP 

(Program neurolinguistik) dengan teori, keyakinan dan metode kami 

sendiri. Termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dari berbagai teori 

dan strategi belajar yang lain seperti: 

1) Teori otak kanan atau kiri. 

2) Teori otak 3 in 1. 

3) Pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinetik). 

4) Teori kecerdasan ganda. 

5) Pendidikan holistic (menyeluruh). 

6) Belajar berdasarkan pengalaman. 

7) Belajar dengan simbol (Metaphoric Learning). 

8) Simulasi atau permainan. 
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Suatu proses pembelajaran akan menjadi efektif dan bermakna 

apabila ada interaksi antara siswa dan sumber belajar dengan materi, 

kondisi ruangan, fasilitas, penciptaan suasana dan kegiatan belajar yang 

tidak monoton diantaranya melalui penggunaan musik pengiring. 

Interaksi ini berupa keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar. 

Menurut De Porter dan Hernacki (2001: 12) dengan belajar 

menggunakan Quantum Learning akan didapatkan berbagai manfaat 

yaitu: 

1) Bersikap positif. 

2) Meningkatkan motivasi. 

3) Keterampilan belajar seumur hidup. 

4) Kepercayaan diri. 

5) Sukses atau hasil belajar yang meningkat. 

 

b. Penerapan Quantum Learning Dalam Pembelajaran. 

Dalam kegiatan belajar di kelas, “Quantum Learning” 

menggunakan berbagai macam metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, kerja kelompok, eksperimen, dan metode pemberian 

tugas. Menurut Surachmad dalam Sunaryo (2001: 3), metode ceramah 

bermanfaat untuk mengetahui fakta yang sudah diajarkan dan proses 

pemikiran yang telah diketahui serta untuk merangsang siswa agar 

mempunyai keberanian dalam mengemukakan pertanyaan, menjawab 

atau mengusulkan pendapat. Metode demonstrasi membantu siswa 
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dalam memahami proses kerja suatu alat atau pembuatan sesuatu, 

membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret serta 

menghindari verbalisme, merangsang siswa untuk lebih aktif 

mengamati dan dapat mencobanya sendiri. Metode kerja kelompok 

akan membuat siswa aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugas 

dan menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Metode 

eksperimen membantu siswa untuk mengerjakan sesuatu, mengamati 

prosesnya dan mengamati hasilnya, membuat siswa percaya pada 

kebenaran kesimpulan percobaannya sendiri. Metode pemberian tugas 

akan membina siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi 

dan komunikasi serta dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

kreativitasnya. 

Metode yang telah dikemukakan di atas tidak ada yang sempurna 

bila berdiri sendiri, sehingga harus digunakan secara bergantian untuk 

saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Penggunaan 

berbagai metode penyajian pelajaran secara bergantian akan membuat 

siswa menikmati kegiatan belajarnya dan tidak merasakan belajar yang 

monoton, serta perbedaan karakteristik pada siswa dapat terlayani 

dengan baik. 

Menurut Eggen dan Kauchak yang dikutip oleh Sunaryo (2001: 1) 

siswa belajar secara efektif bila siswa secara aktif terlibat dalam 

pengorganisasian penemuan pertalian-pertalian dala informasi yang 
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dihadapi. Siswa dikatakan aktif jika ikut serta mempersiapkan 

pelajaran, gembira dalam belajar, mempunyai kemauan dan kreativitas 

dalam belajar, keberanian menyampaikan gagasan dan minat, sikap 

kritis dan ingin tahu, kesungguhan bekerja sesuai dengan prosedur, 

pengembangan penalaran induktif dan pengembangan penalaran 

deduktif. 

Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran melalui konsep Quantum Lerning dengan cara: 

1) Kekuatan Ambak 

Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental 

antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan (De Potter dan 

Hernacki 2001: 49). Motivasi sangat diperlukan dalam belajar 

karena dengan adanya motivasi maka keinginan untuk belajar akan 

selalu ada. Pada langkah ini siswa akan diberi motivasi oleh guru 

dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah 

mempelajari suatu materi. 

2) Penataan lingkungan belajar 

Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan 

yang dapat membuat siswa merasa betah dalam belajarnya, dengan 

penataan lingkungan belajar yang tepat juga dapat mencegah 

kebosanan dalam diri siswa. 
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3) Memupuk sikap juara 

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam 

belajar siswa, seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk 

memberikan pujian pada siswa yang telah berhasil dalam 

belajarnya, tetapi jangan pula mencemooh siswa yang belum 

mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini siswa 

akan lebih dihargai. 

4) Bebaskan gaya belajarnya 

Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa, gaya 

belajar tersebut yaitu: visual, auditorial dan kinestetik. Dalam 

Quantum Learning guru hendaknya memberikan kebebasan dalam 

belajar pada siswanya dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar 

saja.  

5) Membiasakan mencatat 

Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika 

sang siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa 

mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa 

hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu 

sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan simbol-

simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh siswa itu sendiri, 

simbol-simbol tersebut dapat berupa tulisan. 
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6) Membiasakan membaca 

Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Karena 

dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, 

pemahaman, menambah wawasan dan daya ingat akan bertambah. 

Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca, baik 

buku pelajaran maupun buku-buku yang lain. 

7) Jadikan anak lebih kreatif 

Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan 

senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik siswa akan 

mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. 

8) Melatih kekuatan memori anak 

Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga 

anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. 

 
Penyediaan pengalaman belajar Peter Sheal (Pusat Kurikulum, 2002) dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Modus pengalaman belajar. 
Kita belajar 10% dari apa yang kita 
baca, 20% dari apa yang kita 
dengar, 30% dari apa yang kita 
lihat, 50% dari apa yang kita lihat 
dan dengar, 70% dari apa yang kita 
katakan, dan 90% dari apa yang kita 
katakan dan lakukan. Hal ini 
menunjukkan bahwa jika kita 
mengajar dengan banyak ceramah, 
maka siswa akan mengingat 20% 
karena siswa hanya mendengarkan. 
Sebaliknya, jika guru meminta 
siswa untuk melakukan sesuatu dan 
melaporkannya, maka mereka akan 
mengingat sebanyak 90%. Sewaktu 
merencanakan pembelajaran guru 
sebaiknya berpikir dari bawah. 

Kerucut Pengalaman Belajar 

“Apa yang harus dilakukan siswa?”. Jika tidak mungkin, bergerak ke atas, 

“Apa yang harus dijelaskan siswa?”. Demikian seterusnya, yang akhirnya, 

dengan sangat terpaksa, kita merencanakan,“Apa yang harus didengarkan 

atau dibaca siswa?” 

 

 

 

Yang kita ingat                             Modus 

10%--------------  Baca       Verbal 
 
20%------------    Dengar 
 
30%----------        Lihat                 Visual 
 
50%--------  Lihat dan dengar 
 
70%------           Katakan 
 
90%----     Katakan dan lakukan      Berbuat 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerucut Pengalaman Belajar Menurut Edgar Dale 

 

Pembelajaran Quantum Learning lebih mengutamakan keaktifan 

peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui 

panca inderanya baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman dan pengecapan, sehingga hasil penelitian Quantum 

Learning terletak pada modus berbuat yaitu Katakan dan Lakukan, 

dimana proses pembelajaran Quantum Learning mengutamakan 

keaktifan siswa, siswa mencoba mempraktekkan media melalui kelima 
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inderanya dan kemudian melaporkannya dalam laporan praktikum dan 

dapat mencapai daya ingat 90%. Semakin banyak indera yang terlibat 

dalam interaksi belajar, maka materi pelajaran akan semakin bermakna. 

Selain itu dalam proses pembelajaran perlu diperdengarkan musik 

untuk mencegah kebosanan dalam belajarnya. Pemilihan jenis musik 

pun harus diperhatikan, agar jangan musik yang diperdengarkan malah 

mengganggu konsentrasi belajar siswa. 

   
2. Hasil Belajar Siswa. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus 

dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran 

didik), sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

oleh guru sebagai pengajar. Belajar bukan merupakan kegiatan 

menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya 

reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu (Sudjana, 1987: 28). Dalam proses belajar dan mengajar 

terjadi interaksi antara guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa sebagai 

makna utama proses pembelajaran memegang peranan penting untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kedudukan siswa dalam 

proses belajar dan  mengajar adalah sebagai subjek dan sekaligus 

sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga proses atau kegiatan 

belajar dan mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Hasil belajar dalam kontesktual 

menekankan pada proses yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nilai siswa diperoleh dari 

penampilan siswa sehari-hari ketika belajar. Hasil belajar diukur 

dengan berbagai cara misalnya, proses bekerja, hasil karya, 

penampilan, rekaman, dan tes (Depdiknas: 2002).  

 Pembelajaran merupakan suatu usaha dasar yang dilakukan oleh 

guru dengan tujuan untuk membantu siswa agar dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya, sehingga perubahan tingkah laku yang 

diharapkan dapat terwujud. Proses belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian hasil 

belajar dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa, baik hasil belajar 

(nilai), peningkatan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah 

perubahan tingkah laku atau kedewasaannya. Horward Kysley dalam 

Sudjana (1990: 22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap 
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dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan 

bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sedangkan Gagne 

membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motorik. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan 

tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek, yakni: pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri atas lima aspek yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketetapan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretative (Sudjana, 1990: 22). 

 Menurut Purwanto (1986) bahwa hasil belajar biasanya dapat 

diketahui melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan 
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data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

 Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar 

siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan 

oleh Clark bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Di samping 

faktor kemampuan yang dimiliki oleh siswa, juga ada faktor lain, seperti 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis (Sudjana, 1987: 39-40). 

Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan 

wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku 

individu yang diniati dan disadari. Salah satu lingkungan belajar yang 

paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas 

pengajaran yaitu tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar dan 

mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu hasil 

belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pembelajaran.  
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3. Pelajaran IPA 

a) Pengertian Mata Pelajaran IPA 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar 

Program Pendidikan (GBPP) kelas V Sekolah Dasar dinyatakan:  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan hasil kegiatan 

manusia yang berupa pengetahuan, gagasan dan konsep-konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses kegiatan ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan. 

Lebih lanjut pengertian IPA menurut Fisher (1975) yang dikutip 

oleh Muh. Amin (1987:3) mengatakan bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah salah satu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematik yang didalamnya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA (sains) 

merupakan salah satu kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari 

alam semesta, baik ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta 

yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa dengan jalan mengamati 

berbagai jenis dan perangkat lingkungan alam serta lingkungan alam 

buatan. 

IPA (sains) merupakan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematik untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, 
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prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. 

Pendidikan Sains di SD bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar. Pendidikan Sains menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan Sains diarahkan untuk “mencari tahu” dan 

“berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas 

2004:33). 

Menurut Sumaji (1998:31), IPA (sains) berupaya untuk 

membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya mengenai alam sekitarnya. Mata pelajaran IPA adalah 

program untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai dan 

menghargai kebesaran Sang pencipta (Depdikbud 1993/1994: 97). 

     
b) Fungsi Mata Pelajaran IPA 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar (Depdikbud 1993/1994:97-

98) Mata Pelajaran IPA berfungsi untuk: 

(1) Memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan perangai 

lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berkaiatan dengan 

pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. 

(2) Mengembangkan keterampilan proses. 
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(3) Mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna bagi 

siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. 

(4) Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan 

yang saling mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknologi 

dengan keadaan lingkungan di sekitarnya dan pemanfaatannya 

bagi kehidupan sehari-hari. 

(5) Mengembangkan kemajuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK), serta keterampilan yang berguna dalam 

kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya 

ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.  
 

c) Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains 

Tujuan pemberian mata pelajaran IPA atau sains munurut Sumaji 

(1998:35) adalah agar siswa mampu memahami dan menguasai konsep-

konsep IPA serta keterkaitan dengan kehidupan nyata. Siswa juga 

mampu menggunakan metode ilmiah untuk memcahkan masalah yang 

dihadapinya, sehingga lebih menyadari dan mencintai kebesaran serta 

kekuasaan Penciptanya. 

Pengajaran IPA menurut Depdikbud (1993/1994:98-99) bertujuan 

agar siswa:  

(1) Memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan 

sehari-sehari. 
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(2) Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, 

dan ide tentang alam di sekitarnya. 

(3) Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda 

serta peristiwa di lingkungan sekitar. 

(4) Bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, 

bertanggungjawab, bekerjasama dan mandiri. 

(5) Mampu menerapkan berbagai macam konsep IPA untuk 

menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(6) Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk 

memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(7) Mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga 

menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar dinyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains adalah sebagai 

berikut: 

(1) Menanamkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap 

teknologi dan masyarakat. 

(2) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
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(3) Menanamkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains 

yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(4) Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains 

kehidupan sehari-hari. 

(5) Mengalihgunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 

kebidang pengajaran lainnya. 

(6) Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam. 

(7) Menghargai ciptaan Tuhan akan lingkungan alam.  

Maksud dan tujuan tersebut adalah agar anak memiliki pengetahuan 

tentang gejala alam dan berbagai jenis dan peran lingkungan alam dari 

lingkungan buatan dengan melalui pengamatan agar anak tidak buta 

dengan pengetahuan dasar mengenai IPA atau Sains. 
 

d) Ruang Lingkup Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau 

Sains 

Ruang lingkup mata pelajaran Sains meliputi dua aspek: 

(1) Kerja Ilmiah yang mencakup: penyelidikan/penelitian, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan 

masalah, sikap dan nilai ilmiah. 

(2) Pemahaman konsep dan penerapannya yang mencakup: 
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a. Makhluk hidup dan proses kehidupannya yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, 

gas. 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tatasurya dan 

benda-benda langit lainnya. 

e. Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan 

penerapan konsep sains dan saling keterkaitannya dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui pembuatan suatu 

karya teknologi sederhana termasuk merancang dan membuat. 

IPA atau sains di SD diberikan sebagai mata pelajaran sejak kelas 

III sedang kelas I dan II tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang 

berdiri sendiri, tetapi diajarkan secara sistematis. Karena di dalam 

penelitian ini yang dikaji bahan mata pelajaran kelas V maka di bawah 

ini konsep-konsep pengembangan pengetahuan IPA atau sains di kelas 

V semester I antara lain: 

(1) Organ tubuh manusia dan hewan. 

(2) Tumbuhan hijau. 

(3) Penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. 

(4) Struktur bahan. 
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(5) Perubahan benda. 

(6) Gaya magnet, gravitasi.  

Konsep dan kegiatan pendidikan IPA atau sains di SD merupakan 

pengenalan konsep dasar kegiatan IPA. Keseluruhan konsep tersebut 

merupakan konsep baru dan berfungsi sebagai prasyarat pendukung 

maupun sebagai dasar bahan kajian IPA di pendidikan menengah. 

 

e) Standar Kompetensi Mata Pelajaran IPA atau Sains SD 

Standar kompetensi mata pelajaran IPA atau sains di SD adalah: 

(1) Mampu bersikap ilmiah dengan penekanan pada sikap ingin 

tahu, bertanya, bekerjasama, dan peka terhadap makhluk hidup 

dan lingkungannya. 

(2) Mampu menerjemahkan perilaku alam tentang diri dan 

lingkungan disekitar rumah dan sekolah. 

(3) Mampu memahami proses pembentukan ilmu dan melakukan 

penemuan melalui pengamatan dan sesekali melakukan 

penelitian sederhana dalam lingkup pengalamannya. 

(4) Mampu memanfaatkan IPA atau sains dan merancang atau 

membuat produk teknologi sederhana dengan menerapkan 

prinsip dan mampu mengelola lingkungan disekitar rumah dan 

sekolah serta memiliki saran dan usul untuk mengatasi dampak 

negatif teknologi disekitar rumah dan sekolah. 
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Dalam standar kompetensinya aspek kerja ilmiah bukanlah bahan 

ajar, melainkan cara untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Oleh 

karena itu, aspek kerja ilmiah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Pemilihan kegiatan dalam aspek ini disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak, artinya perlu mengikuti seluruh aspek pada setiap 

kegiatan. Aspek kerja ilmiah tersebut disusun bergradasi untuk kelas I 

dan II, kelas II dan IV, serta kelas V dan VI. 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPA atau sains 

berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari menentukan apa yang 

akan dipelajari ke bagaimana menyediakan dan memperkaya 

pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar diperoleh melalui 

serangkaian kegiatan untuk mengeksploitasi lingkungan melalui 

interaksi aktif dengan teman, lingkungan, dan nara sumber lain. 

Ada enam pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA atau sains, yaitu: 

(1) Empat pilar pendidikan yaitu belajar untuk mengetahui,  membuat, 

hidup dalam kebersamaan, dan menjadi dirinya sendiri. 

(2) Inkuiri IPA atau Sains. 

(3) Konstruktivisme . 

(4) Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

(5) Pemecahan masalah. 

(6) Pembelajaran IPA/sains yang bemuatan nilai.      
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B. Kerangka Berpikir Penelitian 

Dalam proses belajar dan mengajar apabila seorang guru 

menggunakan media pendidikan sebagai alat bantu mengajar, dan dapat 

berkomunikasi dengan baik pada saat menyajikan pelajaran, siswa akan 

lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini 

CD pembelajaran merupakan salah satu media pembelajaran yang 

diharapkan akan menjadi media yang dapat menggugah minat, perasaan 

dan pola pikir kritis bagi siswa kelas V sekolah dasar dalam hal 

pengamatan dan praktikum permulaan pada mata pelajaran IPA (sains). 

Dalam CD pembelajaran terdapat bagaimana proses terjadinya fotosintesis 

pada tumbuhan hijau dengan animasi. Penggunaan media CD pembelajaran 

dalam metode pembelajaran Quantum Learning, anak akan merasakan 

gembira, serta mendapatkan pengetahuan, keterampilan dalam pengalaman 

belajarnya. 

Untuk kepentingan pembelajaran IPA (sains) penggunaan media 

CD pembelajaran dapat membantu siswa dalam hal belajar pengamatan dan 

praktikum permulaan. Penggunaan media pembelajaran yang dikemas 

sedemikian rupa akan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi yang 

menggunakannya. Kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan 

media CD pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menarik 

dan materi akan terkesan pada diri siswa. Hal ini siswa akan menjadi lebih 
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jelas dalam menerima materi yang disampaikan guru, sehingga hasil belajar 

IPA (sains) lebih meningkat.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk 

bagan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan 1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Quantum 
Learning 

• Menimbulkan minat siswa 
• Membantu siswa mendapatkan 

konsep/gambaran yang jelas dan tepat 
• Bersifat konkrit 
• Menguatkan ingatan siswa 
• Menghindari kesalahpahaman  

Suasana pembelajaran menyenangkan 
dengan menggunakan CD Pembelajaran  

Efektivitas pembelajaran meningkat 

Minat siswa meningkat  
(siswa tertarik untuk belajar IPA) 

Hasil belajar siswa naik 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berpikir di atas, 

maka hipotesis tindakan adalah: Dengan menerapkan metode pembelajaran 

Quantum Learning dalam pembelajaran IPA (sains) pokok bahasan 

tumbuhan hijau dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Kebonsari Temanggung Kabupaten Temanggung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting dan Karakteristik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Istilah dalam 

bahasa Inggris adalah Classroom Action Research (CAR), yaitu sebuah 

kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Di dalam peneilitian tindakan 

kelas memiliki tiga pengertian yaitu : 

1. Penelitian —menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan —menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang senngaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan siswa. 

3. Kelas —dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah 

kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula (Arikunto 2006: 2-3)  

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan,          
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(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Ciri utama dari penelitian tindakan adalah 

tujuannya untuk memperoleh penemuan yang signifikan secara 

operasional, sehingga dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan. 

Kemmis dan Taggart dalam Kasbolah (1999:13) mengemukakan 

bahwa “penelitian tindakan merupakan suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan 

bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan ini serta 

situasi dimana pekerjaan ini dilakukan”.   

Tim Pelatih Proyek PGSM (Depdikbud, 1993:3) memberikan 

pengertian penelitian tindakan sebagai berikut; 

Penelitian tindakan adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 
oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 
rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, 
memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya 
serta memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran tersebut 
dilakukan. 

 
Menurut Nazir dalam Danim (1997:204) metode penelitian 

tindakan adalah suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara 

peneliti dengan decision maker tentang variabel yang dapat 

dimanipulasikan dan dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan 

dan pembangunan. 

Tujuan penelitian tindakan menurut Danim (1997:206) adalah 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan atau pendekatan-

pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan 

aplikasi langsung di ruangan atau pada situasi dunia kerja. 
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Secara umum manfaat PTK dapat dilihat dari dua segi yaitu dari 

segi akademik dan dari segi praktis. Ditinjau dari segi akademik, penelitian 

tindakan kelas bermanfaat untuk membantu guru menghasilkan 

pengetahuan yang benar dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki 

pembelajaran dalam jangka pendek. Suyanto (1997:9-11) menyebutkan 

bahwa manfaat praktis dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah: 

1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran 

2. Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah dan ditingkat kelas 

3. Peningkatan profesionalisme guru melalui proses latihan sistematis 

secara berkelanjutan  

 
B. Desain Penelitian 

Menurut Kerlinger, desain penelitian atau rancang bangun 

penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun 

sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral menurut Kemmis dan 

Taggart (Simatupang, 2003: 483).  

Menurut Soedarsono (1996/1997:12), model spiral yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart ini terdiri atas empat komponen 

utama, yaitu: 
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1) Rencana : Tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, 

meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai 

solusi.  

Kegiatan yang dilakukan adalah membuat suatu instrumen 

pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. 

2) Tindakan :   Apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai 

upaya  perbaikan, peningkatan atau perubahan yang 

diinginkan.  

Kegiatan yang dilakukan adalah pengajuan laporan penelitian harus 

berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, 

tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat, dalam refleksi, 

keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu 

diperhatikan secara seksama agar sinkron dengan maksud semula. 

3) Observasi : Mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa.  

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan “pengamatan balik” 

terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Dalam 

melakukan pengamatan balik ini, peneliti mencatat sedikit demi 

sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk 

memperbaiki siklus berikutnya. 



 41

4) Refleksi : Peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas 

hasil atau dampak dan tindakan dari berbagai kriteria. 

Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru 

dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal.  

Kegiatan yang dilakukan adalah mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dalam penelitian tindakan. 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur 

untuk membentuk sebuah siklus, yaitu suatu putaran kegiatan beruntun, 

yang kembali ke langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari tahap 

penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah 

evaluasi. Apabila dikaitkan dengan “bentuk tindakan” sebagaimana 

disebutkan dalam uraian ini, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan 

adalah siklus tersebut. Jadi, bentuk penelitian tindakan tidak pernah 

merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu harus berupa rangkaian kegiatan 

yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus (Arikunto 2006: 20). 

Berikut ini adalah gambar alur siklus tindakan kelas yang dipakai 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini.   

 

 

 

 

 



 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Alur Siklus Tindakan Kelas 

Model yang dikemukakan oleh Kemmis and Taggart pada dasarnya berupa 

untaian-untaian dimana suatu untaian tersebut terdiri dari empat komponen, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Keempat komponen 

yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai siklus. Oleh karena itu, 

pengertian siklus pada hal ini ialah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada gambar putaran 

spiral tersebut tampak bahwa didalamnya terdiri dari untaian komponen 

yang dapat dikatakan sebagai dua siklus. Sebenarnya jumlah siklus yang 

Ket: 
 
0 : Perenungan 

1 : Perencanaan 

2 : Siklus I 

3 : Refleksi I 

4 : Rencana terevisi 

5 : Siklus II  

6 : Refleksi II 

7 : Rencana terevisi 

8 : Siklus III  

9 : Refleksi III 

10 : Tindakan



 43

digunakan sangat bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Jumlah 

siklus bisa lebih dari dua (Depdikbud 1999: 21-22).Variabel yang diteliti 

meliputi: 

 
C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini, direncanakan melalui 3 

siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai seperti apa yang sudah dibuat dalam variabel penelitian. Observasi 

awal dilakukan untuk mengetahui tindakan yang tepat yang diberikan 

dalam rangka meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa dalam 

mempelajari materi tentang “Tumbuhan hijau” dengan menerapkan 

Quantum Learning sebagai metode pembelajaran. 

Dari hasil observasi awal, maka dalam refleksi ditetapkanlah bahwa 

tindakan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

Quantum Learning dalam meningkatkan pemahaman dan kreativitas 

siswa. Dengan  berpatokan pada refleksi awal tersebut akan dilaksanakan 

penelitian tindakan kelas ini dengan prosedur: 1) perencanaan (planning), 

2) pelaksanaan tindakan (acting), 3) observasi (observe), 4) refleksi 

(reflecting). 

 
D. Prodesur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
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1. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan pemantauan keadaan siswa yang akan diteliti 

dan mempersiapkan semua instrumen. Pada penelitian tindakan kelas ini, 

digunakan 7 instrumen yaitu: 

a. Silabus 

b. Rencana Pembelajaran  

c. CD Pembelajaran  

d. Lembar Observasi 

e. Angket siswa 

f. Alat evaluasi (tes) 

 
2. Pelaksanaan 

a. Siklus I 

1)  Perencanaan 

Pada tahap ini menyusun Rencana Pembelajaran (RP) dan 

menyiapkan materi untuk siklus I. 

2)  Tindakan  

Proses tindakan dalam siklus I adalah: 

a) Satu atau dua hari sebelum proses belajar dan mengajar 

berlangsung memberi tugas kepada siswa untuk  membaca dan 

mempelajari materi tentang “Tumbuhan hijau”.  
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b) Guru membuat menampilkan CD Pembelajaran mengenai 

materi tentang “Tumbuhan hijau” untuk dipasang di depan 

kelas. 

c) Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari 

informasi yang terdapat pada CD Pembelajaran tersebut 

bersama kelompoknya.  

d) Siswa mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

mengenai masalah yang dibahas dari poster tersebut tentang 

materi tumbuhan hijau dan siswa yang lain dapat memberikan 

tanggapan dari hasil presentasi yang telah disampaikan oleh 

temannya tadi. 

3)  Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Aspek-aspek yang diamati adalah perilaku siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

4)  Analisis dan Refleksi 

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis sehingga diperoleh hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan. Untuk memperkuat hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan digunakan data yang berasal dari data observasi. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini akan digunakan 

sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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b. Siklus II 

1)  Perencanaan 

Pada tahap ini menyusun Rencana Pembelajaran (RP) dan 

menyiapkan materi untuk siklus II berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus I. 

2)  Tindakan  

Proses tindakan dalam siklus II adalah: 

a) Siswa diberi tugas untuk mengungkapkan pengalamannya 

mengenai “Tumbuhan hijau” yang telah dijelaskan oleh guru.  

b) Siswa melakukan sebuah percobaan bersama kelompoknya 

sebagai hasil pengamatan dan diskusi dalam kelompoknya 

mengenai tumbuhan hijau dan proses pembakaran makanan 

sendiri (fotosintesis).  

c) Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan tersebut dan 

diskusi dalam kelompoknya mengenai “Tumbuhan hijau” dan 

proses pembakaran makanan sendiri (fotosintesis) dan siswa 

yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh temannya tadi. 

d) Guru menjelaskan dan memberi penguatan tentang materi 

pencemaran udara dengan media CD Pembelajaran yang telah 

dibuat oleh guru tersebut. 
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3)  Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Aspek-aspek yang diamati adalah perilaku siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

4)  Analisis dan Refleksi 

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis, sehingga diperoleh hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan. Untuk memperkuat hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan digunakan data yang berasal dari data observasi. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini akan digunakan 

sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 
c. Siklus III 

1)  Perencanaan 

Pada tahap ini menyusun Rencana Pembelajaran (RP) dan 

menyiapkan materi untuk siklus III berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus II. 

2)  Tindakan  

Proses tindakan dalam siklus III adalah: 

a) Siswa diberi tugas untuk menyimak, mendengarkan, dan 

memahami tentang proses fotosintesis pada “Tumbuhan hijau”.  

b) Siswa membuat sebuah rangkuman (resume) bersama 

kelompoknya sebagai hasil menyimak, mendengarkan, dan 
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memahami untuk didiskusi dalam kelompoknya mengenai 

proses fotosintesis pada tumbuhan hijau.   

c) Siswa mencoba mempresentasikan rangkuman (resume) 

tersebut sebagai hasil dari menyimak, mendengarkan, dan 

memahami untuk berdiskusi dalam kelompoknya mengenai 

proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dan siswa yang lain 

dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh temannya tadi.  

d) Guru menjelaskan dan memberi penguatan tentang materi 

proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dengan media CD 

Pembelajaran yang telah dibuat oleh guru tersebut. 

3)  Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Aspek-aspek yang diamati adalah perilaku siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

4)  Analisis dan Refleksi 

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis, sehingga diperoleh hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan. Untuk memperkuat hasil refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan digunakan data yang berasal dari data observasi. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini akan digunakan 

sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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Prosedur penelitian dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini: 

SSIIKKLLUUSS  II  
Persiapan awal    Perencanaan  Pelaksanaan  Observasi dan Evaluasi  Refleksi 
 

 

 

 

 

 

SSIIKKLLUUSS  IIII  
Refleksi               Observasi dan evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

 

 

 

 

 

SSIIKKLLUUSS  IIIIII  

Perencanaan      Pelaksanaan Observasi dan evaluasi        Refleksi 

 

 

 

 

 

Bagan 2: Prosedur Penelitian 

• Observasi 
awal 

• Menyusun 
silabus, RP 
dan LKS 

• Menyusun 
lembar 
observasi 

• Analisis 
soal uji 
coba   

• Materi 
tentang 
tumbuhan 
hijau 

• Membentuk 
kelompok 

• Pengenalan materi 
• Memberi pertanyaan 

awal dan motivasi 
siswa 

• Memperdengarkan 
musik pada siswa 

• Pemutaran CD 
Pembelajaran. 

• Presentasi hasil diskusi 
ttg proses fotosintesis 
pada tumbuhan hijau 
dari isi CD 
Pembelajaran tersebut 

• Pembahasan dan 
penjelasan bersama 

• Menyusun kesimpulan 

• Merekam 
kegiatan siswa 
dan guru 
selama KBM 

• Pengisian 
lembar 
observasi, 
kinerja guru 
dan siswa 

• Tes siklus I 
• Analisis hasil 

tes dan lembar 
observasi  

Kendala-kendala 

siklus I akan 

diperbaiki pada 

siklus berikutnya 

• Materi 
mengungkapkan 
pengalamannya 
mengenai tumbuhan 
hijau 

• Percobaan 
• Menyiapkan LKS 
• Menyiapkan alat 

dan bahan 
demonstrasi 

• Guru memberi 
motivasi pada 
siswa malalui 
lantunan musik 

• Demonstrasi 
proses 
pembuatan 
makanan pada 
tumbuhan hijau 

• Pembahasan dan 
penjelasan 
bersama 

• Menyusun 
kesimpulan 

• Merekam 
kegiatan siswa 
dan guru selama 
KBM 

• Pengisian lembar 
observasi, 
kinerja guru dan 
siswa 

• Tes siklus II 
• Analisis hasil tes 

dan lembar 
observasi 

Pencapaian 

indikator dan 

kendala-kendala 

siklus II akan 

diperbaiki pada 

siklus berikutnya 

• Materi proses 
fotosintesis 

• Merangkum  
• Menyiapkan 

LKS 
 

• Guru memberi 
motivasi pada 
siswa melalui 
lantunan musik 

• Presentasi 
rangkuman 
(resume) dan 
diskusi 

• Pembahasan dan 
penjelasan 
bersama  

• Menyusun 
kesimpulan 

• Merekam 
kegiatan siswa 
dan guru selama 
KBM 

• Pengisian lembar 
observasi, kinerja 
guru dan siswa 

• Tes siklus III 
• Analisis hasil tes 

dan lembar 
observasi 

Indikator tercapai 

dari analisis siklus 

III diharapkan 

pemahaman dan 

hasil belajar siswa 

meningkat dan 

tujuan 

pembelajaran 

dapat tercapai 

dengan baik 
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E. Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian tindakan kelas ini berupa instrumen nontes dan instrumen 

tes.  

1. Instrumen nontes 

Instrumen nontes yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Silabus 

Silabus digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan rencana 

pembelajaran pada setiap siklus. Silabus ini dibuat sesuai dengan 

Standar Kompetensi dimana penekanannya pada penerapan Quantum 

Learning sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Rencana Pembelajaran 

Rencana pembelajaran digunakan sebagai acuan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar pada setiap siklus. Rencana pembelajaran dibuat 

sesuai dengan silabus yang telah dibuat. 

c. Lembar observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kreativitas siswa 

dan aktivitas siswa maupun guru pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dengan menerapkan Quantum Learning sebagai metode 

pembelajaran. 



 51

d. Angket siswa 

Angket siswa ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 
2. Instrumen tes 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui data tentang hasil belajar 

siswa dalam konsep IPA. Bentuk instrumen yang berupa tes ini berupa 

soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban (option) yang berjumlah 20 

soal pada setiap siklus. Alat  evaluasi (tes) ini terlebih dahulu 

diujicobakan untuk menentukan tingkat kesukaran, daya pembeda, 

validitas, dan reliabilitas soal. 

a. Tingkat kesukaran soal 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran adalah: 

P = 
JS
B  

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah siswa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran butir soal adalah sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 – 0,30 = soal sukar 

Soal dengan P 0,31 – 0,70 = soal sedang 

Soal dengan P 0,71 – 1,00 = soal mudah (Arikunto, 2002: 208) 
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b. Daya Pembeda 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah: 

D = 
JA
BA - 

JB
BB  = PA - PB   

Keterangan: 

D = daya pembeda 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA     = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB    = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu                           

dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah: 

D : 0,00 – 0,20 = jelek 

D : 0,21 – 0,40 = cukup 

D : 0,41 – 0,70 = baik 

D : 0,71 – 1,00 = baik sekali 

Jika dihasilkan D = negatif, soal tersebut sangat jelek sebaiknya 

dibuang saja (Arikunto, 2002: 213).  
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c. Validitas tes 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunkan metode Point Biserial Correlation atau 

korelasi point biserial. Metode ini digunakan apabila kita hendak 

mengetahui korelasi antara dua variabel, yang satu berbentuk variabel 

kontinum, sedang yang lain variabel diskrit murni. Misalnya 

mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan intelegensi, 

kemampuan berpidato atau prestasi belajar (Arikunto 1997: 268). 

Metode ini digunakan oleh peneliti, karena sangat erat kaitanya dengan 

tujuan penelitian yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

Sekolah Dasar dengan menerapkan metode Quantum Learning pada 

pelajaran IPA (Sains). 

Hasil perhitungan dengan korelasi point biserial dapat dikonsultasikan 

ke Tabel r hasil korelasi product moment. Sedangkan peneliti sendiri 

tidak menggunakan korelasi product moment tetapi menggunakan 

metode korelasi belah dua. 

 

Berikut rumus korelasi point biserial: 

 

 

 

 

 
            Mp — Mt            P 
rpbis  =  

                   St                  q 
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Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi point biserial 

Mp = Mean skor dari subyek-subyek yang menjawab soal 
dengan benar item yang dicari korelasinya dengan tes. 

 
Mt = Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St   = Standar deviasi skor total  

P = Proporsi subyek yang menjawab soal benar item tersebut  

q = 1 — p. 
 

 
d. Reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas dalam penelitian 

ini adalah dengan metode belah dua atau split-half method. Dalam 

menggunakan metode ini, penguji tes hanya menggunakan sebuah tes 

dan dicobakan satu kali. Oleh karena itu, disebut juga single-test-

single-trial method.  

Metode ini pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan dua 

belahan, baru diketahui reliabilitas separo tes. Untuk mengetahui 

reliabilitas seluruh tes harus digunakan rumus Spearman-Brown 

sebagai berikut: 

 

                2 r½ ½ 
r11  = 
          (1 + r½ ½) 
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Keterangan: 

r½½ : korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

r11 : koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

Banyak pemakai metode ini salah membelah hasil tes pada waktu 

menganalisis. Yang mereka lakukan adalah mengelompokkan hasl 

separo subjek peserta tes dan separo yang lain kemudian hasil kedua 

kelompok ini dikorelasikan. Yang benar adalah membelah item atau 

butir soal. Tidak akan keliru kiranya bagi pemakai metode ini harus 

ingat bahwa banyaknya butir soal harus genap agar dapat dibelah. 

Ada dua cara membelah butir soal ini yaitu: 

1) Membelah atas item-item genap dan item-item ganjil yang 

selanjutnya disebut belahan ganjil-genap. 

2) Membelah atas item-item awal dan item-item akhir yaitu separo 

jumlah pada nomor-nomor awal dan separo pada nomor-nomor 

akhir yang selanjutnya disebut belahan awal-akhir (Arikunto, 2002: 

92-93). 

 

F. Data dan Cara Pengumpulan Data 

1. Sumber data : sumber data penelitian ini adalah siswa dan guru 

2. Jenis data :    

a.  Data kuantitatif:  

1) Hasil belajar siswa 

2) Hasil penilaian rangkuman (resume) 
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b.  Data kualitatif:   

1) Observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan 

Quantum Learning sebagai metode pembelajaran 

2) Keterampilan guru dalam menerapkan Quantum Learning sebagai 

metode pembelajaran 

3) tanggapan siswa selama proses pembelajaran 

4) tanggapan guru dalam dengan menerapkan Quantum Learning 

sebagai metode pembelajaran 

3. Cara pengumpulan data 

a. Data kuantitatif 

1) Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes 

kepada siswa yang berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan 

jawaban (option) yang berjumlah 20 soal pada setiap akhir siklus. 

2) Data tentang hasil penilaian kegiatan siswa dengan menggunakan 

lembar penilaian kegiatan siswa untuk setiap kelompok. 

b. Data kualitatif 

1) Data tentang efektivitas penerapkan Quantum Learning sebagai 

metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dengan 

memberikan tes kepada siswa 

2) Data tentang observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dalam 

menerapkan Quantum Learning sebagai metode pembelajaran 

dengan membuat lembar observasi aktivitas siswa. 
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3) Data tentang tanggapan siswa selama proses pembelajaran diambil 

dengan melakukan wawancara dan membuat angket siswa.  

4) Data tentang tanggapan guru dalam menerapkan Quantum 

Learning sebagai metode pembelajaran diambil dengan melakukan 

wawancara. 

 
 
G. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan untuk memahami keadaan kelas setelah 

adanya penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini metode analisis data 

yang digunakan adalah statistik nonparametik dengan menggunakan teknik 

chi-square (χ²) atau Chi-Kuadrat untuk mengetahui perbedaan frekuensi 

hasil belajar per siklus. Statistik nonparemetik meliputi: 1) chi-square 

untuk data nominal, 2) tes binomial, 3) tes tau kendal, 4) tes Mann-Whitney 

U, dan 5) tes Wilcoxon (Arikunto 2004: 125). 

 
Analisis data menggunakan Chi-Square dengan rumus: 

 

 

 

Rumus  χ² digunakan untuk menguji signifikan perbedaan frekuensi 

yang diobservasi x1 atau f0 (frekuensi yang diperoleh berdasarkan data), 

dengan frekuensi yang diharapkan  x atau fh. Apabila dari perhitungan 

ternyata bahwa harga χ² sama atau lebih besar dari harga kritik χ² yang 

        
( x1 – x)² 

χ² =                 
              x 

 
                (f0 — fh)² 
χ² = Σ  
                      fh 

atau 
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tertera dalam tabel, sesuai dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan, 

maka kesimpulan kita adalah bahwa ada perbedaan yang meyakinkan 

antara  x1 atau f0 dengan  x atau fh. Akan tetapi apabila dari perhitungan 

ternyata bahwa nilai χ² lebih kecil dari harga kritik dalam tabel menurut 

taraf signifikansi yang telah ditentukan, maka kesimpulannya tidak ada 

perbedaan yang meyakinkan antara  x1 atau f0 dengan  x atau fh .  

H. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

85% dari seluruh siswa memperoleh nilai ≥ 6,0 atau jumlah siswa yang 

belajar tuntas meningkat. Hal tersebut berdasarkan Standar Ketuntasan 

Belajar Mengajar (SKBM) yang ditetapkan di SD Negeri Kebonsari 

Temanggung untuk mata pelajaran IPA (sains). 
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I. Jadwal Kegiatan Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan + 3 bulan, yaitu 

pada awal bulan Maret s/d akhir bulan Mei 2007, di kelas V SD Negeri 

Kebonsari Temanggung.  

Berikut adalah rencana kegiatan penelitian 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 N

o 
Kegiatan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Survey awal 

Penyusunan 
proposal 
 
Perijinan 

Pelaksanaan 
Penelitian 
 
Pengamatan 
awal 
 
Siklus I 

Siklus II 

Siklus III 

Penulisan 
Laporan 
 

                

 

Bagan 3 
 Rencana Kegiatan Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kebonsari, Kecamatan 

Temanggung, Kabupaten Temanggung. Bangunan sekolah menghadap 

selatan dan timur, memiliki halaman yang cukup luas, dengan luas seluruh 

sekolah 757, 25 m². 

Gedung yang dimiliki SD Negeri Kebonsari terdiri dari 6 ruang 

kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang UKS yang jadi satu dengan 

Perpustakaan dan Mushola kecil, 1 ruang untuk Koprasi dan dua buah 

toilet dan kamar mandi. Gedung SD Negeri Kebonsari mengalami renovasi 

terakhir pada tahun 2005 yang menggunakan dana APBD. 

Jumlah siswa SD Negeri Kebonsari pada tahun ajaran 2006-2007 

berjumlah 168, dengan perincian kelas I : 22 siswa, kelas II : 27 siswa, 

kelas III : 26 siswa, kelas IV : 33 siswa, kelas V : 34 siswa dan kelas VI : 

26 siswa. Hampir semua siswa SD Negeri Kebonsari berasal dari Desa 

Kebonsari Temanggung dan rata-rata orang tua siswa berlatar belakang 

sebagai petani. 

SD Negeri Kebonsari Temanggung, didukung oleh 10 tenaga 

pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 

orang guru PAI (Agama Islam), 1 orang guru Olah Raga, 1 orang guru 
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bidang studi bahasa Inggris, dan ditambah 1 orang penjaga sekolah. Tenaga 

pengajar yang ada terbagi menjadi guru tetap, guru bantu dan guru wiyata 

bhakti. Hampir semua tenaga pengajar yang ada telah memiliki 

pengalaman yang cukup lama dan mempunyai latar belakang pendidikan 

rata-rata D-II PGSD. 

     

B. Deskripsi Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SD 

Negeri Kebonsari, Temanggung yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 

19 siswa Laki-laki dan 15 siswa perempuan. Adapun nama-nama subyek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

No. Nama Subyek  No. Nama Subyek 
1. Abdul Hamid Farhani  18. Guntur Saputra 
2. Agrianur Satrio P.  19. Handry Punto W. 
3. Alfiantoro  20. Inarotul Khasanah 
4. Anidya Wahyuningrum  21. Joko Setyawan 
5. Ariska Nurul Hidayah  22. M. Haidlar Alkamali 
6. Basuki Effendy  23. M. Yanuar Soleh 
7. Cholifah Nor Azizah  24. Ratna Ayu Kusuma W. 
8. Devi Arisandi  25. Rian Ade Widyaswara 
9. Desy Tri Handayani  26. Ridho Setya Budi 

10. Dika Setya Sakti  27. Satrio Vandanis Ajib 
11. Drajat Puji Setyawan  28. Selviana 
12. Elfanita Dwi Saputri  29. Septiana Rikha Syakinah 
13. Enggar Wicaksono  30. Siti Khomsatun  
14. Faurida Rachmawati  31. Solikhatun  
15. Fendie Kurniawan  32. Taufiq Umar 
16. Galuh Pambuka  33. Tria Isti Febrianti 
17. Gilang Rizki  34. Yoga Adhi Pratama 

 
Tabel. 2. 

Daftar Nama Siswa Kelas V SD Negeri Kebonsari Temanggung 
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Penelitian tindakan kelas yang direncanakan menggunakan 3 

siklus. Siklus pertama menguraikan sub pokok bahasan tumbuhan hijau 

dengan membentuk kelompok-kelompok kecil selama 3x 40 menit ( 3 jam 

pelajaran ) dalam 1 kali pertemuan, siklus kedua menguraikan sub pokok 

pembuatan makanan pada tumbuhan hijau selama 2x40 menit (2 jam 

pelajaran) dalam 1 kali pertemuan, dan siklus ketiga menguraikan sub 

pokok fotosintesis selama 2x40 menit (2 jam pelajaran) dalam 1 kali 

pertemuan. 

Dalam penelitian ini setiap akhir pertemuan diadakan test yang di 

gunakan untuk mengukur seberapa besar hasil belajar yang di capai siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan metode Quantum 

Learning. Penilaian dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: pertama, 

penilaian dari hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai test siswa. 

Kedua, penilaian dari hasil observasi terhadap guru dan siswa selama 

proses pembelajaran dan angket siswa yang dijawab setelah mengikuti 

pembelajaran. Secara rinci, hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

a. Pelaksanaan pembelajaran siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2007 membahas 

tentang sub pokok bahasan tumbuhan hijau. Indikator hasil belajar 
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meliputi kemampuan siswa dalam mengidentifikasi cara tumbuhan 

hijau membuat makanan, mendeskripsikan penyesuaian diri tumbuhan 

dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Siklus I 

dilaksanakan 3x40 menit dalam satu kali pertemuan. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan menerapkan metode Quantum Learning. Media 

penunjang yang digunakan pembelajaran ini adalah menggunakan CD 

Pembelajaran dan siswa melakukan diskusi kecil dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil. 

Pada siklus I guru membuat rencana pembelajaran dan 

menggunakannya sesuai skenario yang sudah dibuat. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan menerapkan metode Quantum Learning, yang 

meliputi: apersepsi, eksplorasi, diskusi dengan penjelasan, dan 

pengembangan dengan aplikasi. 

Pada tahap apersepsi. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran, guru membawa siswa untuk 

mengungkapkan hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya dan 

menanyakan secara langsung tentang konsep dasar tumbuhan hijau dan 

proses pembuatan makanan. 

Pada tahap eksplorasi. Guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok dan membagikan LKS yang digunakan untuk melakukan 

diskusi dengan teman kelompoknya sesuai dengan materi yang 

diberikan. Dari diskusi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:           
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1) Proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan hijau. 2) Mengungkap 

bagaimana cara tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. 3) Cara 

tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan 

cahaya matahari. 4) Proses pembuatan sari makanan pada tumbuhan 

hijau. 

Pada kegiatan siklus I ini, siswa melakukan diskusi untuk 

mendapatkan pemahaman dan langsung mengetahui tentang konsep 

dasar tumbuhan hijau dan proses pembuatan sari makanan. Diskusi 

yang dilakukan akan berguna agar siswa lebih memahami materi 

pelajaran dan melatih siswa untuk bekerja sama yang baik dalam 

kelompok. Pada akhir kegiatan ini siswa menjawab soal pada lembar 

LKS yang sudah disediakan. 

Tahap diskusi dan penjelasan, Guru memberikan penjelasan 

tentang konsep dasar tumbuhan hijau dan proses pembuatan sari 

makanan dengan solusi yang didasarkan pada hasil diskusi. Guru 

menguatkan konsep yang telah dipelajari yaitu tentang proses 

fotosintesis sehingga siswa tidak ragu tentang konsepsi yang 

diungkapkan sebelumnya. Guru berusaha menjelaskan materi dengan 

sejelas-jelasnya sehingga membuat siswa semakin mengerti dan paham 

tentang konsep dasar tumbuhan hijau dan proses pembuatan sari 

makanan. 
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Tahap pengembangan aplikasi. Pada tahap ini guru 

membagikan soal  test yang dikerjakan secara individu dan guru 

memberikan petunjuk dalam mengerjakan soal. Dalam kegiatan ini 

siswa tampak serius dalam mengerjakan soal. 

 

b. Hasil Test Siklus I 

Hasil post test siklus I ini merupakan data awal penelitian 

dengan menerapkan metode Quantum Learning. Secara umum hasil 

test sub pokok bahasan tumbuhan hijau dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel. 3. Rata-rata Hasil Test Siklus I 

No Rentang nilai Kategori Frekuensi Prosentase 
(%) 

Rata-rata 
kelas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

40 – 54 

25 – 39 

10 - 24 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

Gagal 

0 

3 

13 

18 

0 

0 

0 

8,82 

38,24 

52,94 

0 

0 

 

 

53,97 

  Jumlah 34 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Kebonsari Temanggung pada sub pokok 

bahasan Tumbuhan hijau  setelah menggunakan metode Quantum 

Learning mencapai rata-rata kelas sebesar 53,97 dalam kategori kurang. 
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Dengan rincian sebagai berikut: Dari 34 siswa yang hadir, tidak satupun 

siswa mendapat nilai sangat baik dengan rentang nilai 85 - 100, 3 atau 

8,82% siswa memperoleh nilai baik dengan rentang nilai 70 – 84, 13 

atau 38,24% siswa memperoleh nilai cukup dengan rentang nilai 55 – 

69, 18 atau 52,94% siswa memperoleh nilai kurang dengan rentang 

nilai 40 – 54, 6 atau 24% siswa memperoleh nilai kurang, tidak satupun 

siswa mendapat nilai sangat kurang dengan rentang nilai 25 – 39, dan 0 

siswa mendapat nilai gagal dengan rentang nilai 10-24. Lebih jelas 

dapat dilihat pada grafik I sebagai berikut: 

Grafik.1 
Hasil test siklus I 
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kurang

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa mayoritas dalam kategori kurang dengan rentang nilai 4,0 – 5,4. 

Pada siklus I hasil tes pembelajaran IPA dengan metode Quantum 

Learning menunjukkan kategori kurang dengan rata-rata nilai test 

sebesar 53,97. 

3 

13

18 
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 Dalam pelaksanaan siklus I selama proses pembelajaran 

dibutuhkan adanya pengamatan. Pengamatan ini meliputi: pertama, 

pengamatan terhadap guru selama melaksanakan proses pembelajaran 

dan kedua, pengamatan terhadap siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Berikut tabel pengamatan terhadap guru melaksanakan 

metode Quantum Learning dalam pembelajaran. 

Tabel. 4 

Pengamatan terhadap guru selama melaksanakan pembelajaran IPA 
dengan menggunakan metode Quantum Learning 

 

N0 Variabel Skor 
Presentase 

(%) 
 

Kategori Kriteria 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

Persiapan guru memulai 

kegiatan pembelajaran 

Kemampuan guru 

mengelola kelas 

Kemampuan mengelola 

waktu pembelajaran  

Memberikan apersepsi  

Menyampaikan materi 

(eksplorasi) 

Kemampuan guru 

memberikan pertanyaan 

Diskusi dan penjelasan 

konsep  

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

 

3 

50 

 

25 

 

50 

 

50 

50 

 

75 

 

75 

C 

 
 
 

D 
 

 
 

C 
 
 
 

C 
 

C 
 

 
B 
 
 
 

B 
 
 

cukup 

 
 
 

kurang 
 

 
 

cukup 
 
 
 

cukup 
 

cukup 
 

 
baik 

 
 
 

baik 
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8 

 

9 

10 

Perhatian guru terhadap 

siswa 

 Pengembangan aplikasi 

Kemampuan menutup 

pelajaran  

3 

 

2 

4 

75 

 

50 

100 

B 
 
 
 

C 
 

A 

baik 
 
 
 

cukup 
 

sangat 
baik 

 Jumlah rata-rata 24 60   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penilaian total dari hasil pengamatan terhadap guru pada 

siklus I mencapai rata-rata 60% dengan kategori cukup. 

Selanjutnya prosentase penilaian rata-rata dari hasil pengamatan 

terhadap siswa selama melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Quantum Learning dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 
Tabel. 5 

Pengamatan terhadap siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dengan 
menggunakan metode Quantum Learning 

 
N0 Variabel Skor Presentase 

(%) 
Kategori Kriteria 

1 

2 
 
 
 

3 
 

Kedisiplinan siswa  

Kesiapan siswa menerima 

pelajaran  

Keaktifan siswa  

2 

3 
 

 
 

3 

50 

75 

 

75 

C 

B 
 
 
 

B 
 

cukup 

baik 
 
 
 

baik 
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4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 

Kemampuan siswa 

melakukan percobaan dan 

diskusi  

Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan 

dalam percobaan dan 

diskusi  

Keadaan siswa dengan 

lingkungan belajar  

Kemampuan siswa 

mengerjakan test 

2 

 
 

 

3 

 

 

3 

 

3 
 
 

 

50 

 

 

75 

 

 

75 

 
 

75 

C 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

cukup 
 
 
 
 
 

baik 

 

 

baik 

 

baik 

 Jumlah Rata-rata 19 67,86   

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penilaian total dari hasil pengamatan terhadap siswa pada 

siklus I adalah 67,86% dalam kategori cukup. 

 

c. Pelaksanaan refleksi Siklus I 

Dalam pembelajaran siklus I sudah sesuai dengan pembelajaran 

IPA yang menggunakan metode Quantum Learning. Rencana 

pembelajaran siklus I ini sudah sesuai dengan pembelajaran IPA yang 

menggunakan metode Quantum Learning. 

Kegiatan guru dalam pembelajaran ini sudah baik, ada beberapa 

aspek yang belum mencapai 100% antara lain persiapan guru memulai 
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pelajaran 50%, kemampuan guru mengelola kelas 25%, kemampuan 

mengelola waktu pelajaran 50%, memberikan apersepsi 50%, 

menyampaikan materi 50%, pengembangan aplikasi 50%, ini yang 

menjadi tindakan lebih lanjut ke siklus II agar lebih baik. 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran ini dalam kategori cukup 

67,86%, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosentase tiap variabel belum 

bisa maksimal. 

Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa pada saat proses 

pembelajaran siklus I terjadi hambatan antara lain:  

1) ada beberapa siswa yang nilainya rendah, tertinggal dengan 

temannya, disebabkan karena kurang memahami materi pada saat 

guru sedang memberikan pelajaran di kelas, seperti beberapa siswa 

ada yang bergurau sendiri, ada pula siswa yang mengantuk dikelas.  

2) pada saat diskusi terlihat ada siswa yang pasif dan diam,  disebabkan 

karena takut pada temannya yang lebih pandai, mungkin diri siswa 

tersebut merasa kurang pandai daripada temannya tersebut.  

3) suasana kelas sedikit ramai bila ada waktu luang, karena siswa lebih 

banyak suka bergurau daripada belajar sendiri dikelas walau ada 

waktu luang yang diberikan oleh guru kelas pada waktu guru 

sedang meninggalkan kelas.  

4) kemampuan guru mengelola waktu masih kurang, disebabkan karena 

guru tidak hanya mengajar, tetapi ada kegiatan lain, seperti MGMP.  
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Dengan munculnya hambatan pada saat penelitian, maka perlu 

adanya perbaikan yang dilanjutkan pada penelitian dalam siklus II. 

 

2. Siklus II 

a. Pelaksanaan pembelajaran siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 2 April 2007. Siklus II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x 40 

menit (2 jam pelajaran) dengan sub pokok bahasan pembuatan makanan 

pada tumbuhan hijau. Pada siklus II guru membuat rencana 

pembelajaran dan menggunakannya sesuai skenario yang sudah di buat. 

Setelah sedikit mengulas materi yang telah disampaikan, guru menggali 

pengetahuan siswa tentang pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. 

Tujuan kegiatan ini untuk membangun kembali pengetahuan yang sudah 

ada dan membawa siswa ke materi yang akan dipelajari. 

 Indikator hasil belajar pada siklus II adalah Siswa dapat 

mendemonstrasikan pengamalannya tentang pembuatan makanan pada 

tumbuhan hijau melalui perobaan dan diskusi kecil tentang percobaan 

yang dilakukan oleh siswa. Siswa dapat menyebutkan cara tumbuhan 

hijau membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Siswa dapat 

membandingkan manfaat tumbuhan hijau bagi makhluk hidup. 

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode Quantum 

Learning. Media penunjang yang digunakan adalah CD pembelajaran 
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untuk penyampaian materi pembuka, biji kacang hijau, Dua buah 

cawan petri, kapas, dan air yang digunakan dalam percobaan.  

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode 

Quantum Learning, yang meliputi: apersepsi, eksplorasi, diskusi 

dengan penjelasan, pengembangan dengan aplikasi. 

Pada tahap apersepsi. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru membawa siswa untuk 

mengungkapkan hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya dan 

menanyakan secara langsung tentang konsep cara tumbuhan hijau 

membuat makanannya sendiri. 

Pada tahap eksplorasi. Guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok dan membagi kelompok tersebut menjadi kelompok-

kelompok kecil untuk melakukan percobaan sesuai yang ada dalam 

LKS. Dari percobaan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan metode Quantum Learning ini dilakukan oleh siswa 

secara kelompok yang jumlahnya sama dengan siklus I. Siswa 

melakukan percobaan langkah demi langkah sesuai yang ada dalam 

LKS. Hasil yang diperoleh setelah melakukan percobaan adalah:  

1) membuktikan bahwa tumbuhan hijau membutuhkan cahaya untuk 

proses fotosintesis.  
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2) hanya tumbuhan yang mengandung klorofil yang dapat membuat 

makanannya sendiri. Tumbuhan seperti itu dinamakan tumbuhan 

hijau.  

3) proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dinamakan proses 

fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan air, karbondioksida, 

dan cahaya yang cukup. Dari fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan 

oksigen. 

Tahap diskusi dan penjelasan, Guru memberikan penjelasan 

tentang konsep cara tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dan 

solusi yang didasarkan pada hasil percobaannya. Guru menguatkan 

konsep yang telah dipelajari yaitu tentang cara tumbuhan hijau 

membuat makanannya sendiri, sehingga siswa tidak ragu tentang 

konsepsi yang diungkapkan sebelumnya. Guru berusaha menjelaskan 

materi dengan sejelas-jelasnya sehingga membuat siswa semakin 

mengerti dan paham tentang konsep cara tumbuhan hijau membuat 

makanannya sendiri. 

Tahap pengembangan aplikasi. Pada tahap ini guru 

membagikan soal test yang dikerjakan secara individu dan guru 

memberikan petunjuk dalam mengerjakan soal. Dalam kegiatan ini 

siswa tampak serius dalam mengerjakan soal. 



 74

Dalam pembelajaran ini tugas guru adalah sebagai motivator 

dan fasilitator. Kegiatan guru pada pembelajaran siklus II ini lebih baik 

daripada siklus I. Hasil presentase dapat dilihat di bawah ini: 
 

Tabel. 6 

Pengamatan terhadap guru dalam pembelajaran IPA dengan 
menggunakan metode Quantum Learning 

 
N0 Variabel Skor Presentase 

(%) 
Kategori Kriteria 

1 
 

 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
6 
 

 
7 

 
 
8 

 
 
9 
 

10 

Persiapan guru memulai 
kegiatan pembelajaran 
 
Kemampuan guru 
mengelola kelas 
 
Kemampuan mengelola 
waktu pembelajaran  
 
Memberikan apersepsi  
 
Menyampaikan materi 
(eksplorasi) 
 
Kemampuan guru 
memberikan pertanyaan  
 
Diskusi dan penjelasan 
konsep  
 
Perhatian guru terhadap 
siswa 
 
Pengembangan aplikasi  
 
Kemampuan menutup 
pelajaran  
 

4 
 

 
4 
 

 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 

 
4 
 
 
4 
 
4 

100 
 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 

A 
 

 
A 
 

 
A 
 

 
A 

 
A 
 

 
A 
 

 
A 

 
A 
 
 

A 
 

A 

sangat baik 
 

 
sangat baik 

 
 

sangat baik 
 

 
sangat baik 

 
sangat baik 

 
 

sangat baik 
 

 
sangat baik 

 
sangat baik 

 
 

sangat baik 
 

sangat baik 

 Jumlah rata-rata 40 100   
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penilaian total dari hasil pengamatan terhadap guru pada 

siklus I adalah kategori sangat baik yaitu 100%. Guru sudah dapat 

melakukan pembelajaran dengan baik sesuai langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode Quantum Learning. 

Selanjutnya prosentase penilaian rata-rata dari hasil pengamatan 

terhadap siswa selama melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Quantum Learning dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel. 7 

Pengamatan siswa selama melaksanakan pembelajaran IPA dengan 
menggunakan metode Quantum Learning 

 

N0 Variabel Skor 
Presentase 

(%) 
 

Kategori Kriteria 

1 
 
2 

 
 

3 
 
4 
 

 
 

5 
 

 
 
 

6 
 

Kedisiplinan siswa  
 
Kesiapan siswa menerima 
pelajaran  
 
Keaktifan siswa  
 
Kemampuan siswa 
melakukan percobaan dan 
diskusi  
 
Kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan 
dalam percobaan dan 
diskusi  
 
Keadaan siswa dengan 
lingkungan belajar  

4 
 
4 

 
 

3 
 
4 
 

 
 

3 
 

 
 
 

4 
 

100 
 

100 
 
 

75 
 

100 
 
 
 

75 
 
 
 
 

100 
 

A 
 

A 
 
 

B 
 

A 
 

 
 

B 
 

 
 
 

A 
 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

 
baik 

 
sangat 
baik 

 
 

baik 
 
 
 

 
sangat 
baik 
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7 Kemampuan siswa 
mengerjakan post test 

3 
 

75 B baik 

 Jumlah Rata-rata 25 89,29   

 

Berdasarkan tabel di atas dapat ketahui bahwa keadan siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran sudah baik yang mencapai 

rata-rata 89,29. Namun masih ada juga yang perlu perhatian dan 

perbaikan yaitu antara lain dalam hal keaktifan siswa yang hanya 75%, 

kemampuan siswa menjawab pertanyaan hanya 75%, serta kemampuan 

siswa menjawab soal test pada akhir pembelajaran. 

 

b. Hasil Test Siklus II 

Hasil test pada siklus II mengalami peningkatan dibanding 

dengan siklus I, yang semula siklus I rata-ratanya 53,97 pada siklus II 

meningkat menjadi 65,74. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 8. Rata-rata Hasil test Siklus II 

No Rentang 
Nilai 

Kategori Frekuensi Prosentase 
(%) 

Rata-rata 
kelas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

40 – 54 

25– 39 

10-24 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

Gagal 

1 

12 

20 

1 

0 

0 

2,94 

35,30 

58,82 

2,94 

0 

0 

 

 

65,74 

 Jumlah  34 100  
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Kebonsari Temanggung pada sub pokok 

bahasan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau setelah 

menggunakan metode Quantum Learning mencapai rata-rata 65,74 

dalam kategori cukup. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini: 

Grafik 2. 
 Hasil test siklus II 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

sangat
baik

baik cukup kurang sangat
kurang

gagal

 

Pada diagram di atas tampak adanya perubahan yang baik yaitu 

1 atau 2,94% siswa yang mendapatkan nilai sangat baik dengan rentang 

nilai 8,5 – 10, 12 atau 35,30% siswa mendapatkan nilai baik dengan 

rentang nilai 7,0 – 8,45, 20 atau 58,82% siswa mendapatkan nilai 

cukup dengan rentang nilai 5 – 6,9, dan 1 atau 2,94% siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dengan rentang nilain 4,0 – 5,4, tidak 

satupun siswa yang mendapatkan nilai sangat kurang dengan rentang 

20 

1 1 0 0 

12 
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nilai 0 – 3,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil 

belajar dengan menggunakan metode Quantum Learning semakin 

membaik.  

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yang baik. Pada siklus I yang 

semula rata-ratanya 53,97 menjadi 65,74 pada siklus II. 

 

c. Pelaksanaan refleksi Siklus II 

Pelaksanaan siklus II ini terlihat tampak lebih baik daripada 

siklus yang ke I. Dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan guru 

mencapai 100% aspek yang ada sudah dilaksanakan guru dengan baik. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa juga sudah mengalami perubahan. 

Kesiapan siswa menerima pelajaran sudah tampak ada perubahan, 

namun juga masih ada hambatan-hambatan yang harus diperbaiki. 

Keaktifan siswa masih 75%, kemampuan siswa menjawab pertanyaan 

masih 75%, dan kemampuan siswa mengerjakan soal test masih 75%. 

Dari hambatan siklus II maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut 

yaitu pada siklus III. 
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3. Siklus III 

a. Pelaksanaan pembelajaran siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2007 membahas 

tentang sub pokok bahasan fotosintesis. Siklus III dilaksanakan 2x40 

menit dalam satu kali pertemuan. 

 Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode 

Quantum Learning yaitu dengan metode ceramah, percobaan 

(eksperimen), tanya jawab dan juga diskusi. Media penunjang yang 

digunakan adalah CD pembelajaran untuk penyampaian materi dan 

alat-alat yang digunakan untuk melakukan diskusi untuk 

dipresentasikan. 

Pada siklus III guru membuat rencana pembelajaran dan 

menggunakannya sesuai skenario yang sudah dibuat. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan metode Quantum Learning, yang 

meliputi: apersepsi, eksplorasi, diskusi dengan penjelasan, dan 

pengembangan dengan aplikasi. 

Pada tahap apersepsi. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran, guru membawa siswa untuk 

mengungkapkan hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya dan 

menanyakan secara langsung tentang konsep fotosintesis. 

Pada tahap eksplorasi. Seperti pada siklus I dan II, pada siklus 

III guru juga membagi siswa menjadi 6 kelompok dan membagikan 
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LKS yang digunakan untuk melakukan diskusi dengan disesuaikan 

dengan materi yang ada dalam LKS. Dari diskusi tersebut yang 

dilakukan sebanyak 1 kali diperoleh hasil sebagai berikut:  

1). Cara kerja tumbuhan hijau dalam megolah makanannya sendiri.  

2)  Pentingnya memelihara tumbuhan hijau bagi mahkluk hidup lain. 

3) dapat menyimpulkan akan dampak dari tumbuhan hijau jika tidak 

ada di dunia ini. 

Pada siklus III kegiatan dalam melakukan diskusi dan hasil dari 

diskusi tersebut dipresentasikan, bermanfaat untuk mendapatkan 

pemahaman secara langsung tentang konsep fotosintesis. Diskusi yang 

dilakukan siswa bermanfaat untuk lebih memahami dan melatih siswa 

bekerjasama dalam kelompok, sedangkan manfaat untuk melaporkan 

hasil diskusi dalam bentuk presentasi bermanfaat bagi siswa untuk lebih 

berani untuk berbicara secara ilmiah didepan kelas. Pada akhir diskusi 

dan presentasi, siswa menjawab soal test yang sudah disediakan serta 

mengerjakan  pada akhir pertemuan. 

Tahap diskusi dan penjelasan. Guru memberikan penjelasan 

tentang konsep fotosintesis dan solusi yang didasarkan pada hasil 

diskusi tersebut. Guru menguatkan konsep yang telah dipelajari yaitu 

tentang fotosintesis sehingga siswa tidak ragu tentang konsepsi yang 

diungkapkan sebelumnya. Guru berusaha menjelaskan materi dengan 
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sejelas-jelasnya sehingga membuat siswa semakin mengerti dan paham 

tentang konsep fotosintesis. 

Tahap pengembangan aplikasi. Pada tahap ini guru 

membagikan test yang dikerjakan secara individu dan guru memberikan 

petunjuk dalam mengerjakan soal. Dalam kegiatan ini siswa berantusias 

dalam mengerjakan soal. 

Pengamatan penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi 2 

yaitu pengamatan terhadap proses guru selama pembelajaran dan 

pengamatan terhadap siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Berikut tabel pengamatan terhadap guru dalam melaksanakan 

pendekatan dengan metode Quantum Learning. 

 

Tabel 9 

Pengamatan terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA 
dengan menggunakan metod Quantum Learning 

 
N0 Variabel Skor Presentase 

(%) 
Kategori Kriteria 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

 

Persiapan guru 
memulai kegiatan 
pembelajaran 
 
Kemampuan guru 
mengelola kelas 
 
Kemampuan mengelola 
waktu pembelajaran 
 
Memberikan apersepsi 
 
Menyampaikan materi 
(eksplorasi) 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 

 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

A 
 
 
 

A 
 
 

A 
 
 

A 
 

A 
 

Sangat baik 
 
 
 

sangat baik 
 
 

sangat baik 
 
 

sangat baik 
 

sangat baik 
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6 
 

 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

10 

Kemampuan guru 
memberikan pertanyaan 
 
Diskusi dan penjelasan 
konsep 
 
Perhatian guru terhadap 
siswa 
 
Pengembangan aplikasi 
 
Kemampuan menutup 
pelajaran 

4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 

A 
 
 

A 
 
 

A 
 
 

A 
 

A 

sangat baik 
 
 

sangat baik 
 
 

sangat baik 
 
 

sangat baik 
 

sangat baik 

 Jumlah rata-rata 40 100   

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penilaian total hasil pengamatan terhadap guru pada siklus 

III adalah dalam katagori baik yaitu 100%, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada siklus III guru mampu menerapkan 

pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Quantum Learning 

dengan baik. 

 
Tabel 10. 

Pengamatan terhadap siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dengan 
menggunakan metode Quantum Learning 

 
N0 Variabel Skor Presentase 

(%) 
Kategori Kriteria 

1 

2 
 
 
3 
 
 
 

Kedisiplinan siswa  

Kesiapan siswa menerima 

pelajaran  

Keaktifan siswa  

 

4 

4 
 
 
4 
 
 
 

100 

100 

 

100 

 

A 

A 
 
 

A 
 
 
 

Sangat 
baik 

Sangat 
baik 

 
sangat 
baik 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
7 

Kemampuan siswa 

melakukan percobaan dan 

diskusi  

Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan dalam 

percobaan dan diskusi  

Keadaan siswa dengan 

lingkungan belajar  

Kemampuan siswa 

mengerjakan post test 

4 

 

 

3 

 

 

 

4 
 
 
 
4 
 

100 

 

 

75 

 
 
 

 
100 

 
 
 

100 

A 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

 
A 
 
 
 

A 

sangat 
baik 

 
 
 
 

baik 
 
 
 
 

 
sangat 
baik 

 
 

sangat 
baik 

 Jumlah Rata-rata 27 96,43   

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penilaian total pada siklus III adalah 96,43% dalam kategori 

sangat baik. 

 

b. Hasil Test Siklus III 

Hasil post test pada siklus III mengalami perubahan yang 

sangat baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 



 84

 
Tabel 11. Rata-rata Hasil test Siklus III 

No Rentang Nilai Kategori Frekuensi Prosentase 
(%) 

Rata-
rata 

kelas 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

40 – 54 

0 – 39 

10-24 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang

Gagal 

7 

17 

10 

0 

0 

0 

20,60 

50 

29,40 

0 

0 

0 

 

 

73,24 

  Jumlah 34 100  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil  test 

pada siklus III mengalami perubahan yang baik yaitu dengan rata-rata 

kelas 73,24 lebih baik dibanding dari siklus II. Nilai siswa naik, dengan 

7 atau 20,60% siswa mendapatkan nilai sangat baik dengan rentang 

nilai 85 - 10, 17 atau 50% siswa mendapatkan nilai baik dengan 

rentang nilai 70 - 84, 10 atau 29,40% siswa mendapatkan nilai cukup 

dengan rentang nilai 55 - 69, tidak satupun siswa mendapatkan nilai 

kurang dengan rentang nilai 40 - 54, tidak satupun siswa yang 

mendapatkan nilai sangat kurang dengan rentang nilai 25 - 39, dan 

tidak satupun siswa mendapat nilai gagal dengan rentang nilai 10-24. 

Lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 
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Grafik. 3 
Hasil test Siklus III 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

sangat
baik

baik cukup kurang sangat
kurang

gagal

 

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat jelas bahwa 

perubahan yang terjadi pada Siklus III sangat baik yaitu dengan rata-

rata nilai 73,24 dibanding dengan hasil pada siklus I dan II. 

 

c. Pelaksanaan refleksi Siklus III 

Pelaksanaan siklus III berpedoman pada rencana pembelajaran 

sikus III yang telah dibuat. Pada siklus III ini berdasarkan pengamatan 

kegiatan guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Quantum Learning 100% dalam kategori sangat baik. Pengamatan 

terhadap siswa juga mengalami kemajuan dari pada siklus II. Pada 

siklus III mencapai 96,43 % dalam kategori sangat baik. 

Pelaksanaan siklus III mampu memperbaiki dari siklus I dan 

siklus II. Hal ini ditunjukkan pada hasil rata-rata kelas nilai test nya 

73,24. Hal ini juga ditunjukkan pada siswa lebih aktif dalam 

17 

10

0

7 

0 0
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pembelajaran, mereka melakukan diskusi untuk memecahkan masalah 

dengan baik, mampu bekerjasama dengan kelompok serta mampu 

mengerjakan soal test. Kegiatan guru pada siklus III juga menunjukkan 

bahwa guru lebih aktif, mampu memotivasi siswa dan mampu 

menjelaskan materi dengan baik serta melaksanakan perannya yang 

utama sebagai fasilitator dan pendamping siswa dalam melakukan 

diskusi untuk memecahkan suatu masalah.  

Berdasarkan hasil pada siklus III, maka tindakan dalam siklus 

dihentikan, karena hasil yang diharapkan sudah maksimal dan 

mencapai rata-rata ≥ 6,0 sesuai dengan indikator keberhasilan. 

 

D. Pembahasan 

Pembelajaran dengan metode Quantum Learning adalah kegiatan 

belajar dimana siswa menemukan pengalaman belajarnya yang dianggap 

menyenangkan, dan dengan cara belajar yang menyenangkan, tetapi tetap 

berapa dalam koridor kegiatan belajar dan mengajar. Siswa mencari arti 

sendiri dari apa yang mereka pelajari. Mereka sendiri yang membuat 

penalaran atas apa yang dipelajarinya dengan cara mencari makna, 

membandingkannya dengan apa yang telah ia ketahui serta menyelesaikan 

ketegangan antara apa yang telah ia ketahui dengan apa yang ia perlukan 

dalam pengalaman yang baru.  
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Belajar menurut metode Quantum Learning, adalah seperangkat 

metode dan falsafah belajar yang telah terbukti efektif di sekolah untuk 

semua tipe orang , dan segala usia. Quantum Learning mencakup aspek-

aspek penting dalam program neurolinguistik (NLP), yaitu suatu penelitian 

tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti 

hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk 

menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik 

dengan pengehuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang 

positif untuk meningkatkan tindakan-tindakan positif. Semua ini dapat pula 

menunjukkan dan menciptakan gaya belajar terbaik dari setiap orang, dan 

menciptakan “pegangan” dari saat-saat keberhasilan yang meyakinkan.  

Kegiatan yang terdapat dalam metode Quantum Learning ini antara lain 

untuk menemukan sesuatu, siswa harus punya pengalaman dengan 

membuat hipotesis, memecahkan persoalan, mencari jawaban, 

menggambarkan, meneliti, berdiskusi, mengadakan refleksi, 

mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan untuk membentuk 

konstruksi tentang konsep yang dipelajari. Siswa harus aktif, membantu 

menciptakan suasana yang kondusif karena pembelajaran ini akan 

memunculkan kesenangan dan penemuan individu. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan menerapkan metode Quantum Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar. Berikut gambaran hasil penelitian dengan 

menerapkan metode Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar: 
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Tabel. 12. Peningkatan Hasil Belajar Siklus I,II, III 

No Siklus Rata-rata Hasil Belajar Peningkatan 

1 Siklus I 53,97  

2 Siklus II 65,74 11,77% 

3 Siklus III 73,24 7,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa hasil belajar dari siklus 

I sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I hasil 

rata-rata yang diperoleh adalah 53,97 meningkat menjadi 65,74 pada 

siklus II dan pada siklus III mengalami peningkatan mencapai 73,24,  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan 

metode Quantum Learning pada pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD 

Negeri kebonsari Temanggung dapat meningkatkan hasil belajar. Lebih 

jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik. 4 

Pningkatan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I, II dan III 
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Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa dari siklus I sampai 

dengan siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I hasil rata-rata 

yang diperoleh adalah 53,97 meningkat manjadi 65,74 pada siklus II 

dan pada siklus III mengalami peningkatan mencapai 73,24. 

Dari hasil yang diperoleh dari siklus I, II dan siklus III, maka 

dapat dituliskan dengan menggunakan teknik Chi-Square sebagai 

berikut: nilai rata-rata test pada siklus I sebesar 53,97, dengan Chi-

Square 21,059. Nilai rata-rata test pada siklus II sebesar 65,74, dengan 

Chi-Square 13,059. Nilai rata-rata test pada siklus III sebesar 73,24, 

dengan Chi-Square 14,941. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 
Tabel. 13. Perbandingan nilai test pada siklus I, II dan III dengan 

menggunakan teknik Chi-Square 
 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan pada grafik 

dibawah ini: 

 

 

No Siklus 
Nilai 

test 
Chi-Square 

1 Siklus I 53,97 21,059 

2 Siklus II 65,74 13,059 

3 Siklus III 73,24 14,941 
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Grafik. 5 
Perbandingan Analisis Chi-Square pada Siklus I, II, dan III 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Gambar grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil yang 

didapat yaitu nilai rata-rata pada siklus I  53,97 dengan perbandingan 

Chi-Square sebesar 21,059. Nilai rata-rata pada siklus II  65,74 dengan 

perbandingan Chi-Square sebesar 13,059. Nilai rata-rata pada siklus III  

73,24 dengan perbandingan Chi-Square sebesar 14,941. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Quantum Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran dengan menerapkan metode 

Quantum Learning berdampak positif bagi siswa yaitu siswa menjadi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, karena pengalaman dan percobaan 

langsung siswa akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar, membuat 

guru untuk lebih menguasai materi karena guru sebagai fasilitator harus 

menguasai materi dan mampu mengembangkannya serta guru sebagai 

motivator yang mampu memotivasi siswa untuk mengekspresikan gagasan-

gagasannya dan menyediakan kesempatan dan pengalaman yang 

mendukung proses belajar. Terlihat pada siklus I hasil belajar yang 

diperoleh adalah 53,97. Kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

belum optimal dan kegiatan siswa juga belum maksimal. Siswa belum 

terkondisikan dengan baik, sehingga masih banyak siswa yang membuat 

ramai dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus ke II hasil 

yang diperoleh adalah 65,74, Hal ini terlihat pada proses pembelajaran 

kegiatan guru dan siswa sudah mengalami peningkatan dan siklus yang ke 

III memperoleh nilai 73,24, Terlihat bahwa pada siklus III kegiatan guru 
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dan siswa sudah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Quantum Learning secara maksimal sehingga hasil belajar yang diperoleh 

juga maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan metode Quantum Learning mengalami peningkatan hasil 

belajar yang sangat baik sesuai dengan indikator keberhasilan. 

 
B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan: 

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

khususnya pembelajaran IPA untuk menerapkan metode Quantum 

Learning sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal dan hasil belajar 

menjadi meningkat lebih baik.  

2. Guru dalam mengajar hendaknya harus melibatkan siswa secara aktif 

agar siswa merasa lebih dihargai dan diperhatikan sehingga akan 

meningkatkan perilaku belajar yang baik.  

3. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya siswa dimotivasi untuk mampu 

mengungkapkan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

siswa akan mampu mengkonstruksikan pengalamannya ke dalam 

konsep pelajaran yang sedang dipelajarinya. 

4. Guru dalam mengajar hendaknya berperan sebagai fasilitator dan 

motifator yang mampu menyediakan pengalaman belajar yang 

memungkinkan siswa bertanggungjawab dalam melakukan proses 

belajar. 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

 

Standar Kompetensi : Siswa mampu merencanakan penyelidikan sederhana, 

menunjukkan kesadaran tentang pentingnya menguji secara adil 

dalam melakukan percobaan, memprediksi berdasarkan 

pengalaman, menggunakan alat sederhana, mencatat data dalam 

bentuk tabel, diagram secara sederhana, serta mampu 

mengembangkan sikap ilmiah. 

Materi Pokok  :  Tumbuhan hijau 

Bidang Studi :  IPA Sains 

Kelas/ Semester  :  V/ 1 

Waktu :  2 x 45 menit/ 2 JP 

 

A. Kompetensi Dasar 

Memahami bahwa energi cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau 

untuk membuat makanan. 

 

B. Indikator 

1. Produk 

a. Menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan 

bantuan cahaya matahari dan cahaya lain. 

b. Menunjukkan tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan. 

c. Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang digunakan oleh manusia dan hewan 

untuk makanannya. 

d. Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan sebagai 

sumber energi. 

e. Memprediksi yang akan terjadi bila di dunia ini tidak ada tumbuhan hijau. 

2. Proses 

Siswa mampu mengidentifikasi bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada 

tumbuhan hijau dan memprediksi yang akan terjadi bila di dunia ini tidak ada 

tumbuhan hijau.  

 



 

 

3. Keterampilan Sosial 

a. Siswa dapat mengusulkan suatu solusi untuk mencegah dampak bila di 

dunia ini tidak ada tumbuhan hijau.  

b. Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. 

c. Siswa mampu menghargai pendapat orang lain. 

d. Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. 

 

C. Model Pembelajaran/Strategi Belajar  

Strategi pembelajaran dengan diskusi kelas dan presentasi.  

 

D. Sumber Pembelajaran 

1. Sarjan dkk Sains 5 (2003) Sahabat Klaten hal 43-49 

2. Dr. Otto Hammes Buku IPA Guru 5 Team Leader SEQIP hal. 67-74. 

3. Buku Sains yang relevan 

 

E. Media/ Alat / Bahan 

1. CD pembelajaran 

2. Alat praktek 

3. Lembar Kerja Siswa 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 
 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan materi tentang tumbuhan 

hijau. 

2. Guru mempersiapkan alat peraga tentang proses 

pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. 

3. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok yang 

terdiri dari 5 siswa perkelompok. 

4. Guru memperdengarkan musik pada siswa untuk 

lebih menumbuhkan minat belajar sekaligus untuk 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

5. Guru menjelaskan manfaat yang diperoleh setelah 

mempelajari tumbuhan hijau. 



 

 

Inti 1. Siswa diminta mengungkapkan pengalamannya 

mengenai tumbuhan hijau. 

2. Siswa melakukan percobaan yang menunjukkan 

bahwa tumbuhan dapat membuat makanannya 

sendiri melalui fotosintesis dan membuat 

rangkuman (resume) 

3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikannya di 

depan kelas. 

4. Guru mendemonstrasikan proses pembuatan 

makanan pada tumbuhan hijau melalui alat peraga. 

5. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

menanyakan apabila ada yang dirasa kurang 

dipahami.   

 

 

 

Penutup 1. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

fotosintesis dalam tumbuhan hijau. 

2. Guru memberikan pujian pada siswa yang berhasil 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

3. Guru menugaskan pada siswa untuk mengerjakan 

latihan yang ada pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

G. Penilaian 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok (diskusi). 

2. Laporan hasil diskusi. 

3. Penilaian dari menjawab soal sebanyak 20 pertanyaan 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 

Standar Kompetensi : Mengidentifikasi komponen ekosistem dan saling ketergantungan 

antar komponen serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Materi Pokok  :  Pengelolaan Lingkungan  

Sub Materi Pokok  :  Pengaruh Penebangan Hutan terhadap kerusakan lingkungan  

Bidang Studi :  Sains/ Biologi 

Kelas/ Semester  :  VII/ 2 

Waktu :  2 x 45 menit/ 2 JP 

 

A. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melaporkan dalam bentuk 

karya tulis, laporan pengamatan atau percobaan. 

 

B. Indikator 

1. Produk 

a. Siswa dapat menjelaskan pengaruh penebangan hutan terhadap kerusakan 

lingkungan. 

b. Siswa dapat menjelaskan upaya-upaya manusia agar tidak terjadi kerusakan 

hutan. 

2. Proses 

Siswa mampu mengidentifikasi dan memprediksi pengaruh penebangan hutan 

terhadap kerusakan lingkungan.  

3. Keterampilan Sosial 

a. Siswa dapat mengusulkan suatu solusi untuk mencegah dan mengatasi 

kerusakan hutan.  

b. Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. 

c. Siswa mampu menghargai pendapat orang lain. 

d. Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. 

 



 

 

C. Model Pembelajaran/Strategi Belajar  

Strategi pembelajaran dengan diskusi kelas dan presentasi.  

 

D. Sumber Pembelajaran 

1. Buku pegangan siswa PEMKOT Bab. 6 (halaman 82-83). 

2. Buku Sains Biologi SMP Kelas VII Semester 2 terbitan Erlangga Bab. 12 

(halaman 75-76). 

 

E. Media/ Alat / Bahan 

1. Poster 

2. LDS 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru menanyakan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. 

b. Guru memberitahu indikator yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran 

(sebelumnya guru telah menempel materi dan indikator di papan tulis). 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi pelajaran yang telah disampaikan 

yaitu tentang penebangan hutan. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru memasang poster mengenai penebangan hutan di papan tulis. 

b. Guru membagi hasil diskusi pada pertemuan sebelumnya yaitu tugas diskusi 

untuk membuat suatu rancangan usaha yang berkaitan dengan upaya 

manusia dalam mengatasi kerusakan hutan pada masing-masing kelompok. 

c. Guru membimbing siswa dalam melanjutkan kegiatan diskusi yang 

berkaitan dengan penebangan hutan. 

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum jelas.  

e. Siswa secara berkelompok dan dengan bimbingan guru melakukan diskusi 

kelompok.  

f. Diskusi kelas mengenai hasil diskusi kelompok tentang masalah penebangan 

hutan. 



 

 

g. Guru  memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

h. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik.  

3. Penutup (5 menit) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang 

telah dilakukan. 

b. Guru memberikan tugas rumah yaitu masing-masing kelompok untuk 

melakukan pengamatan tentang pencemaran udara yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggalnya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk poster 

yang akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. 

c. Masing-masing kelompok mengumpulkan LDS. 

 

G. Penilaian 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok (diskusi). 

2. Laporan hasil diskusi. 

3. Tes tertulis (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAGIAN KELOMPOK 



 

 

NAMA KELOMPOK : DDT                                                                                          

ANGGOTA  :                                 

1. Arief Pradita 

2. Riana Fauzia Saputri 

3. Sofiyan Arif Kurniawan 

4. Emilia Fatimah Elkahfi 

5. Laurensia Meitriana 

6. Angga Ferdian 

 

 

NAMA KELOMPOK: Hutan gundul 

ANGGOTA  :  

1. Dewi Ratna Ramadan 

2. Hafids Hening Waskito 

3. Prahmaningtyas Nur Agustyn 

4. Fernando Pandu Pratama 

5. Raditta Chitra P 

6. Yusuf Arif Setiaji 

 

NAMA KELOMPOK : Hujan Asam 

ANGGOTA  : 

1. Faril Budi Wicaksono 

2. Salma Latifa Dinar 

3. Aditya Kurniawan 

4. Rohmanto Agus Prabowo 

5. Diska Nur Anggaeni 

6. Nihlatin Chusnah 

 

NAMA KELOMPOK : Polutan 

ANGGOTA  : 

1. Safa’atul Choiriyah  

2. Anidia Putri Hartina 

3. Abdi Dafiqna Rochman 

4. Rizki Ayu Kristianingtyas 

5. Indra Wijanarko 

6. Dwiki Suratmanto 

 

NAMA KELOMPOK : Deterjen 

ANGGOTA  : 

1. Dyah Kartika Wati  

2. Noer Arga Rizky Adji P 

3. Nur Ulfah 

4. Silvana Putri Agustin 

5. Oxi Mauladi Farihma W 

6. Dewi Yuniasari 

 

 

NAMA KELOMPOK : CFC 

ANGGOTA  : 

1. Didik Sucipto 

2. Chintya Dyah Meidyasari 

3. Andrica Dyan Argalesta 

4. Fitri Budianingrum 

5. Ismail 



 

 

6. Husni Thamrin 

 

NAMA KELOMPOK: Reboisasi 

ANGGOTA  : 

1. Prasetyo Adji Dian Pramudjito 

2. Indri Ratna Ningsih 

3. Yoga Pamungkas 

4. Rusidina Afreliani 

5. Arine Ayu Anggraini 

6. Indra Surya Admaja 

 

NAMA KELOMPOK: Polusi 

ANGGOTA  : 

1. Putri Lestari 

2. Septi Antika Dewi 

3. Ragil Imas Saputri 

4. Prasetyo Eko Alvianto 

5. Lutfi Andini Permata S 

6. M. Ardiansyah A. Latif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 



 

 

Standar Kompetensi : Mengidentifikasi komponen ekosistem dan saling ketergantungan 

antar komponen serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Materi Pokok  : Pengelolaan Lingkungan  

Sub Materi Pokok  :  Pencemaran Udara   

Bidang Studi :  Sains/ Biologi 

Kelas/ Semester  :  VII/ 2 

Waktu :  2 x 45 menit/ 2 JP 

 

A. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melaporkan dalam bentuk karya 

tulis, laporan pengamatan atau percobaan. 

 

B. Indikator 

1. Produk 

a. Siswa dapat menjelaskan penyebab pencemaran udara. 

b. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran udara. 

2. Proses 

a. Siswa mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran udara.  

b. Siswa mampu memprediksi pengaruh pencemaran udara terhadap makhluk 

hidup dan lingkungan. 

3. Keterampilan Sosial 

a. Siswa dapat mengusulkan suatu solusi untuk mengatasi pencemaran udara.  

b. Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. 

c. Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. 

 



 

 

C. Model Pembelajaran/Strategi Belajar  

Strategi pembelajaran dengan diskusi kelas dan presentasi.   

 

D. Sumber Pembelajaran 

1. Buku pegangan siswa PEMKOT Bab. 6 (halaman 84-87). 

2. Buku Sains Biologi SMP Kelas VII Semester 2 terbitan Erlangga Bab. 12 (halaman 

80-89). 

 

E. Media/ Alat / Bahan 

1. Poster 

2. Double tip 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada siswa bagaimana kondisi udara disekitar rumah 

mereka. 

b. Guru menanggapi dan menghubungkan permasalahan yang disampaikan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan indikator yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran. 

d. Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-

masing. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru menanyakan kepada masing-masing kelompok tentang tugas pembuatan 

poster tentang materi pencemaran udara. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 



 

 

c. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelas.  

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas.  

e. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik  

3. Penutup( 5 menit ) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

b. Guru memberikan tugas rumah yaitu masing-masing kelompok untuk 

melakukan pengamatan tentang pencemaran air yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggalnya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk poster yang akan 

dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. 

 

G. Penilaian 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok (diskusi). 

2. Hasil poster. 

3. Tes tertulis (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 



 

 

Standar Kompetensi : Mengidentifikasi komponen ekosistem dan saling ketergantungan 

antar komponen serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Materi Pokok  : Pengelolaan Lingkungan  

Sub Materi Pokok  :  Pencemaran Udara   

Bidang Studi :  Sains/ Biologi 

Kelas/ Semester  :  VII/ 2 

Waktu :  2 x 45 menit/ 2 JP 

 

A. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melaporkan dalam bentuk karya 

tulis, laporan pengamatan atau percobaan. 

 

B. Indikator 

1. Produk 

a. Siswa dapat menjelaskan penyebab pencemaran air. 

b. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran air. 

2. Proses 

a. Siswa mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran air.  

b. Siswa mampu memprediksi pengaruh pencemaran air terhadap makhluk hidup 

dan lingkungan. 

3.    Keterampilan Sosial 

a. Siswa dapat mengusulkan suatu solusi untuk mengatasi pencemaran air.  

b. Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. 

c. Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. 

 



 

 

C. Model Pembelajaran/Strategi Belajar  

Strategi pembelajaran dengan diskusi kelas dan presentasi.   

 

D. Sumber Pembelajaran 

1. Buku pegangan siswa PEMKOT Bab. 6 (halaman 84-87). 

2. Buku Sains Biologi SMP Kelas VII Semester 2 terbitan Erlangga Bab. 12 (halaman 

80-89). 

 

E. Media/ Alat / Bahan 

1. Poster 

2. Double tip 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 

1.   Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada siswa bagaimana kondisi air disekitar rumah mereka. 

b. Guru menanggapi dan menghubungkan permasalahan yang disampaikan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan indikator yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran. 

d. Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-

masing. 

2.    Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru menanyakan kepada masing-masing kelompok tentang tugas pembuatan 

poster tentang materi pencemaran air. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

c. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelas.  



 

 

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas.  

e. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik  

3.    Penutup( 5 menit ) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

b. Guru memberikan tugas rumah yaitu masing-masing kelompok untuk 

melakukan pengamatan tentang pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggalnya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk poster yang akan 

dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. 

 

G. Penilaian 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok (diskusi). 

2. Hasil poster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 



 

 

Standar Kompetensi : Mengidentifikasi komponen ekosistem dan saling ketergantungan 

antar komponen serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Materi Pokok  : Pengelolaan Lingkungan  

Sub Materi Pokok  :  Pencemaran tanah  

Bidang Studi :  Sains/ Biologi 

Kelas/ Semester  :  VII/ 2 

Waktu :  2 x 45 menit/ 2 JP 

 

A. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melaporkan dalam bentuk karya 

tulis, laporan pengamatan atau percobaan. 

 

B. Indikator 

2. Produk 

a. Siswa dapat menjelaskan penyebab pencemaran tanah. 

b. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran tanah. 

3. Proses 

a. Siswa mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran tanah.  

b. Siswa mampu memprediksi pengaruh pencemaran tanah terhadap makhluk 

hidup dan lingkungan. 

4. Keterampilan Sosial 

a. Siswa dapat mengusulkan suatu solusi untuk mengatasi pencemaran tanah.  

b. Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. 

c. Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. 

 



 

 

C. Model Pembelajaran/Strategi Belajar  

Strategi pembelajaran dengan diskusi kelas dan presentasi.   

 

D. Sumber Pembelajaran 

1. Buku pegangan siswa PEMKOT Bab. 6 (halaman 87-88). 

2. Buku Sains Biologi SMP Kelas VII Semester 2 terbitan Erlangga Bab. 12 (halaman 

91-94). 

 

E. Media/ Alat / Bahan 

1. Poster 

2. Double tip 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada siswa bagaimana kondisi udara disekitar rumah 

mereka. 

b. Guru menanggapi dan menghubungkan permasalahan yang disampaikan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan indikator yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran. 

d. Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-

masing. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru menanyakan kepada masing-masing kelompok tentang tugas pembuatan 

poster tentang materi pencemaran udara. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 



 

 

c. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelas.  

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas.  

e. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik  

3. Penutup( 5 menit ) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

b. Guru memberikan soal tes kepada siswa 

G. Penilaian 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok (diskusi). 

2. Hasil poster. 

3. Tes tertulis (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 



SILABUS 
 

Nama Sekolah : SD Negeri Kebonsari Temanggung 
Mata Pelajaran : IPA (Sains) 
Kelas/Semester : V 
Pokok Bahasan : Tumbuhan hijau 
Standar Kompetensi : Siswa mampu merencanakan penyelidikan sederhana, menunjukkan kesadaran tentang pentingnya menguji 

secara adil dalam melakukan percobaan, memprediksi berdasarkan pengalaman, menggunakan alat 
sederhana, mencatat data dalam bentuk tabel, diagram secara sederhana, serta mampu mengembangkan 
sikap ilmiah. 

 
Strategi Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Metode Pengalaman 
Belajar 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan 

1. Memahami 
bahwa energi 
cahaya matahari 
digunakan oleh 
tumbuhan hijau 
untuk membuat 
makanan 

 
 
 
 
 
 

• Menjelaskan proses 
tumbuhan hijau 
membuat 
makanannya sendiri 
dengan bantuan 
cahaya matahari 
dan cahaya lain  

• Menunjukkan 
tempat tumbuhan 
menyimpan 
cadangan makanan  

 
 

Tumbuhan 
hijau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tanya jawab 
mengenai 
proses 
bagaimana 
tumbuhan 
hijau 
mengolah 
makanannya 
sendiri 
(proses 
fotosintesis) 
kualitas 
hidup 

Siswa 
mengadakan 
diskusi 
kelompiok 
tentang: 
 
• Cara tumbuhan 

mendapat 
makanannya 
agar dapat 
bertahan hidup, 
bahan-bahan 
apa saja yang 

4 Jam 
Pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sarjan 
dkk Sains 
5 (2003) 
Sahabat 
Klaten 
hal 43-46  

• Buku 
Sains 
yang 
relevan 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manusia 
 
 
 

2. Diskusi 
kelas 
mengenai 
proses 
terjadinya 
fotosintesis 
pada 
tumbuhan 
hijau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dibutuhkan 
untuk membuat 
makanan 

 
• Percobaan 

tentang 
pengaruh sinar 
matahari 
terhadap 
fotosintesis 

• Percobaan 
tentang gas O2 
sebagai hasil 
dari 
fotosintesis 

• Siswa 
mengadakan 
uji karbohidrat 
dan lemak 

• Membuat tabel 
hasil uji 
karbohidratdan 
lemak untuk 
selanjutnya 
didiskusikan 
tentang 
manfaat 

 
 
 

 
4 Jam 

Pelajaran 
 

 
 
 
 
• Dr. Otto 

Hammes 
Buku IPA 
Guru 5 
Team 
Leader 
SEQIP 
hal. 67-
74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mengidentifikasi 

bagian tumbuhan 
yang digunakan 
oleh manusia dan 
hewan untuk 
makanannya 

• Menjelaskan 
pentingnya 
tumbuhan hijau 
bagi manusia dan 
hewan sebagai 
sumber energi 

• Memprediksi yang 
akan terjadi bila di 
dunia ini tidak ada 
tumbuhan hijau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ekpositori, 

untuk 
menyampai 
kan 
meteri/konse
p yang belum 
terpenuhi 
pada 
pembelajaran 
sebelumnya 

karbohidrat 
dan lemak bagi 
tumbuhan serta 
tempat 
menyimpannya 
bagi yang 
berlebihan 

 
 
• Diskusi tentang 

beberapa 
bagian 
tumbuhan yang 
biasa 
dimanfaatkan 
sebagai bahan 
makanan 
manusia 
maupun 
hewan, bahan 
penyedap rasa, 
bahan obat-
obatan, bahan 
sandang dan 
bahan 
peralatan 
rumah tangga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sarjan 

dkk Sains 
5 (2003) 
Sahabat 
Klaten 
hal 46-49  

• Buku 
Sains 
yang 
relevan 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Siswa 
memprediksi 
yang akan 
terjadi jika di 
dunia ini tidak 
ada tumbuhan 
hijau 

 
 

• Dr. Otto 
Hammes 
Buku IPA 
Guru 5 
Team 
Leader 
SEQIP 
hal. 67-
74 

 
 
 

Peneliti 

 

Hermawan Widyastantyo 
NIM. 1102402031 

 Guru Kelas 

 

Achmadi 
NIP. 130269173  

  
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 

Ramidi, A.Ma 
NIP. 131083182 

 

 



DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SISWA KELAS V SD NEGERI KEBONSARI  

 

SIKLUS NO NAMA JENIS 
KELAMIN I II III 

1. Abdul Hamid Farhani L 50 65 70 
2. Agrianur Satrio P. L 70 80 100 
3. Alfiantoro L 45 55 60 
4. Anidya Wahyuningrum P 60 75 75 
5. Ariska Nurul Hidayah P 60 70 85 
6. Basuki Effendy L 50 75 75 
7. Cholifah Nor Azizah P 55 60 75 
8. Devi Arisandi P 40 50 70 
9. Desy Tri Handayani P 50 60 65 
10. Dika Setya Sakti P 80 80 85 
11. Drajat Puji Setyawan L 65 70 95 
12. Elfanita Dwi Saputri P 55 60 60 
13. Enggar Wicaksono L 60 75 75 
14. Faurida Rachmawati P 70 80 85 
15. Fendie Kurniawan L 50 60 65 
16. Galuh Pambuka L 55 60 80 
17. Gilang Rizki L 50 60 65 
18. Guntur Saputra L 55 65 75 
19. Handry Punto W. L 40 55 60 
20. Inarotul Khasanah P 50 60 65 
21. Joko Setyawan L 50 55 70 
22. M. Haidlar Alkamali L 65 85 85 
23. M. Yanuar Soleh L 50 60 65 
24. Ratna Ayu Kusuma W. P 60 70 70 
25. Rian Ade Widyaswara L 60 65 70 
26. Ridho Setya Budi L 45 70 75 
27. Satrio Vandanis Ajib L 50 60 65 
28. Selviana P 40 65 70 
29. Septiana Rikha Syakinah P 60 80 85 
30. Siti Khomsatun  P 40 55 60 
31. Solikhatun  P 50 65 70 
32. Taufiq Umar L 55 60 75 
33. Tria Isti Febrianti P 50 55 70 
34. Yoga Adhi Pratama L 50 75 75 

  
Peneliti 
 

 
Hermawan Widyastantyo 
NIM. 1102402031 

 Guru Kelas 
 
 
Achmadi 
NIP. 130269173 

 Mengetahui, 
Kepala Sekolah, 

 
 

Ramidi, A.Ma 
NIP. 131083182 

 



 

 

 

SIKLUS I 
 
KELOMPOK I: 

1. M. Yanuar Soleh 
2. Desy Tri Handayani 
3. Ridho Setya Budi 
4. Gilang Rizki 
5. Selviana 
6. Taufiq Umar 
 

 
KELOMPOK II: 

1. Galuh Pambuka 
2. Yoga Adhi Pratama 
3. Abdul Hamid Farhani 
4. Enggar Wicaksono  
5. Joko Setyawan 
6. Anidya Wahyuningrum 

 
 
KELOMPOK III: 

1. Sholikhatun  
2. Siti Khomsatun 
3. Elfanita Dwi Saputri 
4. Faarida Rachmawati 
5. Tria Isti Febrianti 
 

 
 

 

 KELOMPOK IV: 
1. Haidlar Alkamali 
2. Septiana Rikha Syakinah 
3. Inarotul Khasanah 
4. Cholifah Nor Azizah 
5. Fendie Kurniawan 
6. Alfiantoro 

 
 
KELOMPOK V: 

1. Ratna Ayu Kusuma W. 
2. Agrianur Satrio P. 
3. Dika Setya Sakti 
4. Drajat Puji Setyawan 
5. Rian Ade Widyaswara 
6. Handry Rinto W.  

 
 
KELOMPOK VI: 

1. Devi Arisandi 
2. Ariska Nurul Hidayah P. 
3. Satrio Vandaris Ajib 
4. Guntur Saputra 
5. Basuki Effendy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBAGIAN KELOMPOK 



 

 

 

SIKLUS II 
 
KELOMPOK I: 

7. M. Yanuar Soleh 
8. Desy Tri Handayani 
9. Ridho Setya Budi 
10. Gilang Rizki 
11. Selviana 
12. Taufiq Umar 
 

 
KELOMPOK II: 

7. Galuh Pambuka 
8. Yoga Adhi Pratama 
9. Abdul Hamid Farhani 
10. Enggar Wicaksono  
11. Joko Setyawan 
12. Anidya Wahyuningrum 

 
 
KELOMPOK III: 

6. Sholikhatun  
7. Siti Khomsatun 
8. Elfanita Dwi Saputri 
9. Faarida Rachmawati 
10. Tria Isti Febrianti 
 

 
 

 

 KELOMPOK IV: 
7. Haidlar Alkamali 
8. Septiana Rikha Syakinah 
9. Inarotul Khasanah 
10. Cholifah Nor Azizah 
11. Fendie Kurniawan 
12. Alfiantoro 

 
 
KELOMPOK V: 

7. Ratna Ayu Kusuma W. 
8. Agrianur Satrio P. 
9. Dika Setya Sakti 
10. Drajat Puji Setyawan 
11. Rian Ade Widyaswara 
12. Handry Rinto W.  

 
 
KELOMPOK VI: 

6. Devi Arisandi 
7. Ariska Nurul Hidayah P. 
8. Satrio Vandaris Ajib 
9. Guntur Saputra 
10. Basuki Effendy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAGIAN KELOMPOK 



 

 

 

SIKLUS III 
 
KELOMPOK I: 

13. M. Yanuar Soleh 
14. Desy Tri Handayani 
15. Ridho Setya Budi 
16. Gilang Rizki 
17. Selviana 
18. Taufiq Umar 
 

 
KELOMPOK II: 

13. Galuh Pambuka 
14. Yoga Adhi Pratama 
15. Abdul Hamid Farhani 
16. Enggar Wicaksono  
17. Joko Setyawan 
18. Anidya Wahyuningrum 

 
 
KELOMPOK III: 

11. Sholikhatun  
12. Siti Khomsatun 
13. Elfanita Dwi Saputri 
14. Faarida Rachmawati 
15. Tria Isti Febrianti 
 

 
 

 

 KELOMPOK IV: 
13. Haidlar Alkamali 
14. Septiana Rikha Syakinah 
15. Inarotul Khasanah 
16. Cholifah Nor Azizah 
17. Fendie Kurniawan 
18. Alfiantoro 

 
 
KELOMPOK V: 

13. Ratna Ayu Kusuma W. 
14. Agrianur Satrio P. 
15. Dika Setya Sakti 
16. Drajat Puji Setyawan 
17. Rian Ade Widyaswara 
18. Handry Rinto W.  

 
 
KELOMPOK VI: 

11. Devi Arisandi 
12. Ariska Nurul Hidayah P. 
13. Satrio Vandaris Ajib 
14. Guntur Saputra 
15. Basuki Effendy 

 
 

 

PEMBAGIAN KELOMPOK 



LEMBAR PENGAMATAN PROSES PEMBELAJARAN OLEH GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA (SAINS) KELAS V  

MENGGUNAKAN METODE QUANTUM LEARNING  

DI SD NEGERI KEBONSARI TEMANGGUNG  

 

Siklus : III 

Petunjuk : Nilai 1 bila Indikator 1 tampak 

Nilai 2 bila Indikator 2 tampak 

Nilai 3 bila Indikator 3 tampak 

Nilai 4 bila Indikator 4 tampak 

 
SKOR 

PENILAIAN NO VARIABEL INDIKATOR 
1 2 3 4 

1. Persiapan guru 
memulai kegiatan 
pembelajaran 

1. Guru menyiapkan rencana 
pembelajaran 

2. Guru menyiapkan rencana 
pembelajaran, menyampaikan 
garis besar materi pelajaran 

3. Guru menyiapkan rencana 
pembelajaran, menyampaikan 
garis besar materi pelajaran, serta 
menyampaikan ruang lingkup 
materi 

4. Guru menyiapkan rencana 
pembelajaran, menyampaikan 
garis besar materi pelajaran, 
menyampaikan ruang lingkup 
materi serta menyampaikan lama 
pembelajaran   

 
 

    

2. Kemampuan guru 
mengelola kelas 

1. Guru mengelompokkan siswa 
ketika diberi LKS untuk 
melakukan percobaan dan diskusi 

2. Guru mengelompokkan siswa 
ketika diberi LKS untuk 
melakukan percobaan dan diskusi, 
pengaturan tempat duduk 

 

    



3. Guru mengelompokkan siswa 
ketika diberi LKS untuk 
melakukan percobaan dan diskusi, 
pengaturan tempat duduk, 
pembagian peralatan yang 
digunakan untuk praktek. 

4. Guru mengelompokkan siswa 
ketika diberi LKS untuk 
melakukan percobaan dan diskusi, 
pengaturan tempat duduk, 
pembagian peralatan yang 
digunakan untuk percobaan, serta 
menyuruh siswa untuk 
menyiapkan peralatan untuk 
percobaan 

 
 

3. Kemampuan 
mengelola waktu 
pelajaran 

1. Guru memulai pelajaran tepat 
waktu 

2. Guru memulai pelajaran tepat 
waktu, memberikan batas waktu 
dalam melakukan percobaan dan 
diskusi 

3. Guru memulai pelajaran tepat 
waktu, memberikan batas waktu 
dalam melakukan percobaan dan 
diskusi, menggunakan waktu 
secara efisien 

4. Guru memulai pelajaran tepat 
waktu, memberikan batas waktu 
dalam melakukan percobaan dan 
diskusi, menggunakan waktu 
secara efisien serta dilakukan 
sesuai rencana 

 
 

    

4. Memberikan 
Apersepsi 

1. Guru mendorong siswa untuk 
mengemukakan pengetahuan 
awalnya tentang konsep yang 
akan dibahas 

2. Guru mendorong siswa untuk 
mengemukakan pengetahuan 
awalnya tentang konsep yang 
akan dibahas, memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan konsep 

    



3. Guru mendorong siswa untuk 
mengemukakan pengetahuan 
awalnya tentang konsep yang 
akan dibahas, memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan konsep, 
mendorong siswa untuk 
mengkomunikasikan 

4. Guru mendorong siswa untuk 
mengemukakan pengetahuan 
awalnya tentang konsep yang 
akan dibahas, memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan konsep, 
mendorong siswa untuk 
mengkomunikasikan, serta 
mengilustrasikan pemahaman 
tentang konsep yang akan dibahas 

 
5. Menyampaikan 

materi  
1. Guru membagi siswa dalam 6 

kelompok diskusi. 
2. Guru membagi siswa dalam 6 

kelompok diskusi, guru 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang akan dibahas 
dalam kelompok melalui 
percobaan 

3. Guru membagi siswa dalam 6 
kelompok diskusi, guru 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang akan dibahas 
dalam kelompok melalui 
percobaan, serta guru 
membimbing siswa dalam situasi 
diskusi melalui percobaan 

4. Guru membagi siswa dalam 6 
kelompok diskusi, guru 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang akan dibahas 
dalam kelompok melalui 
percobaan, guru membimbing 
siswa dalam situasi diskusi 
melalui percobaan, serta guru 
berkeliling mengamati dan 
membantu siswa yang mengalami 
kesulitan dalam kelompok diskusi 

    



6. Ketrampilan guru 
mengajukan 
pertanyaan 

1. Guru berusaha memancing siswa 
untuk bertanya 

2. Guru berusaha memancing siswa 
untuk bertanya, menjawab 
pertanyaan 

3. Guru berusaha memancing siswa 
untuk bertanya, menjawab 
pertanyaan, pertanyaan sesuai 
dengan materi yang diajarkan 

4. Guru berusaha memancing siswa 
untuk bertanya, menjawab 
pertanyaan, pertanyaan sesuai 
dengan materi yang diajarkan, 
serta pertanyaannya urut dan jelas 

 
 

    

7. Diskusi dan 
penjelasan konsep 

1. Guru membimbing siswa dalam 
membahas hasil percobaan dalam 
diskusi 

2. Guru membimbing siswa dalam 
membahas hasil percobaan dalam 
diskusi, guru membimbing siswa 
untuk memberi penjelasan hasil 
percobaan langkah demi langkah 

3. Guru membimbing siswa dalam 
membahas hasil percobaan dalam 
diskusi, guru membimbing siswa 
untuk memberi penjelasan hasil 
percobaan langkah demi langkah, 
dan guru membimbing siswa 
mencari ide pemecahan hasil 
diskusi 

4. Guru membimbing siswa dalam 
membahas hasil percobaan dalam 
diskusi, guru membimbing siswa 
untuk memberi penjelasan hasil 
percobaan langkah demi langkah, 
dan guru membimbing siswa 
mencari ide pemecahan hasil 
diskusi, serta guru memeriksa 
hasil kerja diskusi dalam 
percobaan 

 
 
 

    



8. Perhatian guru 
terhadap siswa 

1. Guru memusatkan perhatian pada 
siswa secara menyeluruh 

2. Guru memusatkan perhatian pada 
siswa secara menyeluruh, 
menghargai perbedaan pendapat 
siswa 

3. Guru memusatkan perhatian pada 
siswa secara menyeluruh, 
menghargai perbedaan pendapat 
siswa, dan menghargai perbedaan 
untuk memberi penjelasan 

4. Guru memusatkan perhatian pada 
siswa secara menyeluruh, 
menghargai perbedaan pendapat 
siswa, dan menghargai perbedaan 
untuk memberi penjelasan, 
menghargai perbedaan individu 
untuk berpendapat dan 
menumbuhkan motivasi siswa 
untuk bekerja sama dengan 
kelompok 

 
 

    

9. Pengembangan 
Aplikasi 

1. Guru memberikan soal post test 
pada setiap siswa 

2. Guru memberikan soal post test 
pada setiap siswa, guru 
membimbing siswa dalam 
mengerjakan soal 

3. Guru memberikan soal post test 
pada setiap siswa, guru 
membimbing siswa dalam 
mengerjakan soal, guru 
memberikan penguatan 
pemahaman konsep 

4. Guru memberikan soal post test 
pada setiap siswa, guru 
membimbing siswa dalam 
mengerjakan soal, guru 
memberikan penguatan 
pemahaman konsep, dan guru 
memberi motivasi pada siswa 
untuk giat belajar 

 
 

    



10. Kemampuan 
menutup pelajaran 

1. Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan 

2. Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan, dan rangkuman 

3. Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan, rangkuman dan 
memberikan motivasi siswa untuk 
belajar 

4. Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan, rangkuman, 
memberikan motivasi siswa untuk 
belajar dan berpesan pada siswa 
untuk mengulang pelajaran 
dirumah yang telah disampaikan 
di kelas 

    

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 
 

 
 

Hermawan Widyastantyo 
NIM. 1102402031 

 Guru Kelas 
 
 
 
Achmadi 
NIP. 130269173 

  
Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 
 
 
 
 

Ramidi, A.Ma 
NIP. 131083182 

 



LEMBAR PENGAMATAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA (SAINS) KELAS V  

MENGGUNAKAN METODE QUANTUM LEARNING  

DI SD NEGERI KEBONSARI TEMANGGUNG  

 

Siklus  : III 

Keterangan  : Nilai 1 bila Indikator 1 tampak 

Nilai 2 bila Indikator 2 tampak 

Nilai 3 bila Indikator 3 tampak 

Nilai 4 bila Indikator 4 tampak 

 
SKOR 

PENILAIAN NO VARIABEL INDIKATOR 
1 2 3 4 

1. Kedisiplinan siswa 1. Siswa tepat waktu masuk kelas 
sebelum pelajaran dimulai 

 
2. Siswa tepat waktu masuk kelas 

sebelum pelajaran dimulai, serta 
siswa memberikan salam pada 
guru sebelum pelajaran dimulai 

 
3. Siswa tepat waktu masuk kelas 

sebelum pelajaran dimulai, siswa 
memberikan salam pada guru 
sebelum pelajaran dimulai, serta 
siswa berdoa sebelum pelajaran 
dimulai 

 
4. Siswa tepat waktu masuk kelas 

sebelum pelajaran dimulai, siswa 
memberikan salam pada guru 
sebelum pelajaran dimulai, siswa 
berdoa sebelum pelajaran dimulai 
serta siswa bersikap sopan selama 
proses pembelajaran berlangsung 

 

    

2. Kesiapan siswa 
menerima pelajaran 

1. Siswa menyiapkan buku tulis 
2. Siswa menyiapkan buku tulis, dan 

alat-alat tulis 

    



3. Siswa menyiapkan buku tulis, 
alat-alat tulis, serta buku pelajaran 

 
4. Siswa menyiapkan buku tulis, 

alat-alat tulis, buku pelajaran serta 
alat-alat yang digunakan praktek 

 
3. Keaktifan siswa 1. Siswa mengikuti proses 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir dengan baik 

 
2. Siswa mengikuti proses 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir dengan baik, dan siswa 
berani mengemukakan 
pendapatnya 

 
3. Siswa mengikuti proses 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir dengan baik, siswa berani 
mengemukakan pendapatnya serta 
siswa berani bertanya bila 
mengalami kesulitan 

 
4. Siswa mengikuti proses 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir dengan baik, siswa berani 
mengemukakan pendapatnya, 
siswa berani bertanya bila 
mengalami kesulitan serta siswa 
berinteraksi aktif dengan 
kelompok diskusi dalam 
melaksanakan percobaan 

 

    

4. Kemampuan siswa 
melakukan praktek 
dan diskusi 

1. Siswa melakukan percobaan dan 
diskusi sesuai dengan langkah-
langkah yang ada 

 
2. Siswa melakukan percobaan dan 

diskusi sesuai dengan langkah-
langkah yang ada, dan urut 

 
3. Siswa melakukan percobaan dan 

diskusi sesuai dengan langkah-
langkah yang ada, urut serta 
sempurna 

    



4. Siswa melakukan percobaan dan 
diskusi sesuai dengan langkah-
langkah yang ada, urut, sempurna 
serta tepat waktu yang disediakan 

 
5. Kemampuan siswa 

menjawab 
pertanyaan dalam 
percobaan dan 
diskusi 

1. Siswa menjawab pertanyaan 
secara tepat sesuai pertanyaan 

 
2. Siswa menjawab pertanyaan 

secara tepat sesuai pertanyaan, 
dan logis 

 
3. Siswa menjawab pertanyaan 

secara tepat sesuai pertanyaan, 
secara logis serta lengkap 

 
4. Siswa menjawab pertanyaan 

secara tepat sesuai pertanyaan, 
secara logis, lengkap serta 
sempurna 

 

    

6. Keadaan siswa 
dengan lingkungan 
belajar 

1. Siswa merasa senang dengan 
pembelajaran hari ini 

 
2. Siswa merasa senang dengan 

pembelajaran hari ini, serta 
nyaman 

 
3. Siswa merasa senang dengan 

pembelajaran hari ini, nyaman, 
cepat menerima materi 

4. Siswa merasa senang dengan 
pembelajaran hari ini, nyaman, 
cepat menerima materi serta 
mampu mengikuti pelajaran 
dengan baik 

 

    

7. Kemampuan siswa 
mengerjakan post 
test 

1. Siswa mampu mengerjakan soal 
post test sendiri 

 
2. Siswa mampu mengerjakan soal 

post test sendiri, dan serius 
 
3. Siswa mampu mengerjakan soal 

post test sendiri, serius dan sesuai 
waktu yang disediakan 

    



4. Siswa mampu mengerjakan soal 
post test sendiri, serius sesuai 
waktu yang disediakan dan 
mengumpulkan soal test tepat 
waktu 

 
 

 

 

Peneliti 
 
 
 
 
Hermawan Widyastantyo 
NIM. 1102402031 

 Guru Kelas 
 
 
 
 
Achmadi 
NIP. 130269173 

  
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 

Ramidi, A.Ma 
NIP. 131083182 

 
 

 

 



SOAL TES SIKLUS I  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN DATA HASIL BELAJAR 

PADA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Hari/tanggal      :  Kelas   : 
Mata Pelajaran : Waktu : 

 
PETUNJUK UMUM 
1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal. 
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor Anda di tempat yang 

disediakan pada lembar jawaban. 
3. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau 

spidol. 
4. Periksalah kembali seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan 
 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda 
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di lembar jawaban! 
1. Klorofil atau hijau daun berfungsi untuk…. 

a. menyerap energi matahari 
b. mengeluarkan racun 
c. menangkap udara untuk fotosintesis 
d. warna pada tumbuhan 
 

2. Berikut adalah manfaat dari tumbuhan selain sebagai sumber energi 
adalah, kecuali…. 
a. menghasilkan oksigen  
b. sebagai bahan baku industri 
c. menghasilkan kayu 
d. menghasilkan bahan makanan 
 

3. Gas yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis 
adalah…. 
a. nitrogen 
b. oksigen 

c. hidrogen 
d. karbondioksida 
 

4. Fotosintesis terjadi pada waktu…. 
a. siang hari 
b. malam hari 
c. malam hari dengan cahaya lampu 
d. siang atau malam hari selama ada cahaya yang cukup 
 

5. Butir-butir hijau daun berguna dalam proses fotosintesis, yaitu……. 
a. menangkap energi matahari 
b. mengikat oksigen (O2) 
c. menghadang air (H2O) 
d. mengikat karbondioksida (CO2) 
 

6. Urutan yang tepat terjadinya rantai makanan dalam piramida 
makanan adalah……. 
1) srigala 
2) tumbuhan/rumput 
3) rusa 
4) sinar matahari 
 
a. 1-2-3-4 
b. 3-1-2-4 
c. 4-2-3-1 
a. 3-2-1-4 
 

7. bagian tumbuhan yang menyerap air dan 
mineral ditunjukkan oleh nomor…. 
a. 1          c. 2 
b. 3          d. 4 

 
 
 



8. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang 
berupa….. 
a. karbohidrat 
b. vitamin 
c. lemak 
d. protein 
 

9. Agar tidak musnah atau punah, makhluk hidup harus selalu 
dapat…..dengan lingkungan. 
a. merusak 
b. membangun 
c. menyesuaikan 
d. bekerjasama 
 

10. Di bawah ini yang bukan tempat menyimpan makanan cadangan 
pada tumbuhan adalah….. 
a. duri 
b. umbi 
c. biji 
d. batang 
 

11. Kedudukan ular, padi, dan tikus dalam rantai makanan secara 
berurutan adalah….. 
a. konsumen tingkat I – konsumen tingkat II - produsen 
b. produsen – konsumen tingkat II - produsen 
c. konsumen tingkat II – produsen - produsen 
d. konsumen tingkat II – produsen – konsumen tingkat I 
 

12. Umbi, biji, dan batang merupakan tempat untuk menyimpan….. 
a. makanan ringan 
b. cadangan makanan  
c. racun yang digunakan saat ada musuh menyerang 
d. udara kering  
 

13. Salah satu tumbuhan di bawah ini yang tidak dapat membuat 
makanannya sendiri adalah….. 
a. padi 
b. singkong 
c. bunga raflesia 
d. jagung dan buncis 
 

14. Tebu, enau (aren), dan kelapa merupakan bahan baku pembuatan 
gula. Tanaman tersebut menyimpan cadangan makanan di dalam…. 
a. batang dan buah 
b. daun dan akar 
c. daun dan buah 
d. akar dan batang 
 

15. Rantai makanan adalah….. 
a. proses terjadinya pembakaran pada suatu makanan yang 

mengakibatkan munculnya lemak pada makanan tersebut 
b. rangkaian makhluk hidup pada suatu lingkungan yang di 

dalamnya setiap anggota memakan anggota di bawahnya 
c. saling keterkaitannya makanan yang satu dengan yang lain 
d. saling menjaga makanan makhluk hidup yang lain 
 

16. Cahaya matahari sangat diperlukan tumbuhan dalam proses….. 
a. pertumbuhan c. fotosintesis 
b. fototropi d. pernapasan 
 

17. Dalam rantai makanan, terjadi proses makan dan dimakan. Manusia 
pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan (omnivora). Jika 
manusia memakan tumbuhan, manusia berada pada posisi….. 
a. produsen c. konsumen tingkat II 
b. konsumen tingkat I d. konsumen 
  

18. Di bawah ini merupakan dampak negatif penebangan liar terhadap 
tumbuhan yang ada dihutan kecuali……. 
a. tanah menjadi kurus dan tandus  



b. tanah longsor 
c. keanekaragaman hayati meningkat 
d. banjir bandang 
 

19. Di bawah ini tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di 
dalam daun, batang atau buahnya adalah….. 
a. talas, bawang merah dan tebu 
b. kelapa, bawang putih dan kangkung 
c. daun seledri, lengkuas dan aren 
d. daun pepaya, kangkung dan tomat 

 
20.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

------------- SELAMAT MENGERJAKAN --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar disamping adalah gambar piramida 
makanan. Posisi produsen dan konsumen tingkat 
II, ditunjukkan dengan huruf……. 
a.  A dan B 
b.  B dan C 
c.  C dan A 
d.  semua jawaban salah 



SOAL TES SIKLUS II  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN DATA HASIL BELAJAR 

PADA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Hari/tanggal      :  Kelas   : 
Mata Pelajaran : Waktu : 

 
 

PETUNJUK UMUM 
1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal. 
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor Anda di tempat yang 

disediakan pada lembar jawaban. 
3. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau 

spidol. 
4. Periksalah kembali seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan 

kepada pengawas. 
 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda 
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di lembar jawaban! 
1. Yang dimaksud proses fotosintesis adalah….. 

a. proses tumbuhan hijau dalam membuat makanannya sendiri 
b. proses terjadinya benturan pada tanaman 
c. sinar matahari yang mengalami proses pembiasan cahaya 
d. proses dimana tumbuhan menerima rangsangan dari luar 
 

2.  
 
      
   

Gambar di atas adalah bagan dari proses fotosintesis. Kotak X dan Y 
adalah….. 
a. HO2 dan O2          c. H2O dan O2 
b. O2 dan C2O          d. C2O dan H2O 
 

3. Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai rantai makanan…. 
a. Siklus dimana makhluk hidup saling memakan 
b. proses saling memakan satu dengan yang lain 
c. proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup lain 
d. keterkaitanya makanan yang satu dengan yang lain 

4. Di bawah ini merupakan tempat menyimpan makanan cadangan 
pada tumbuhan adalah….. 
a. tanah  c. batang 
b. air d. batu 
 

5. Di bawah ini tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di 
dalam biji adalah, kecuali….. 
a. jambu mete dan kacang tanah 
b. wortel dan kentang 
c. kacang merah dan kacang hijau 
d. kacang kedelai dan jambu mete 

 
6. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikan pendapatmu tentang kondisi gambar tersebut di atas! 
a. Jumlah rumput atau tanaman yang tak seimbang dengan  

Kehidupan manusia dan hewan, akhirnya rumput mati sendiri 
b. rusa yang malu-malu untuk memakan rumput 
c. semakin banyak kekeringan semakin banyak rumput 
d. tumbuhan merupakan hal yang paling pokok dalam kehidupan 

+ MATAHARI + X CO2 Y ZAT 
TEPUNG 



7. Vegetarian lebih dikenal sebagai…… 
a. sekelompok orang yang hanya mengkonsumsi makan makanan 

yang berasal dari tumbuhan 
b. sekelompok orang yang hanya mengkonsumsi makan makanan 

yang berasal dari daging 
c. sekelompok orang yang hanya mengkonsumsi makan makanan 

yang berasal dari kacang-kacangan 
d. sekelompok orang yang hanya mengkonsumsi makan makanan 

yang berasal dari buah-buahan 
 

8. Pengertian dari omnivora adalah…. 
a. pemakan rumput   
b. pemakan segala 
c. pemakan serangga 
d. pemakan daging 
 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas bunga rafflesia yaitu salah satu tanaman yang tidak 
dapat membuat makanannya sendiri. Rafflesia termasuk dalam jenis 
tumbuhan…….. 
a. parasetamol  
b. hias 
c. parasit 
d. mematikan 
  

10. Dalam proses fotosintesis karbondioksida masuk melalui pori-pori 
yang disebut…. 
a. ultraviolet 
b. stomata 
c. xilem 
d. akar daun  

 
11. Cahaya matahari sangat diperlukan tumbuhan dalam proses….. 

e. pertumbuhan c. fotosintesis 
f. fototropi d. pernapasan 
 

12. Oksigen merupakan zat yang dihasilkan oleh tumbuhan pada waktu 
proses fotosintesis. Selain O2, ada lagi zat yang dihasilkan, zat 
tersebut adalah….. 
a. zat cair  
b. zer berwarna hitam 
c. zat tepung 
d. zat gula 
  

13. Umbi, biji, dan batang merupakan tempat untuk menyimpan….. 
a.  makanan ringan 
b. cadangan makanan  
c. racun yang digunakan saat ada musuh menyerang 
d. udara kering 

 
14. Stomata dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau berfungsi 

sebagai….. 
a. pori-pori untuk jalan masuknya karbondioksida 
b. hiasan dalam tanaman tertento 
c. pengikat pH ( keasaman ) yang akan dimasak l 
d. perusak tanaman 
 

15. 1. manusia     3. dimakan rusa     5. matahari diserap oleh tumbuhan 
2. rusa dimakan srigala     4. tanah   6. srigala mati 
 



Dari data tersebut urutkan proses dalam rantai makanan? 
a. 1, 2, 3, 4 c. 5, 3, 2, 6 
b.  4, 3, 2, 1 d. 6, 4, 3, 1 
 

16. Tumbuhan dalam menyimpan cadangan makanannya di …, …, …, 
dan …, kecuali…. 
a. air, batang, buah dan umbi 
b. batang, daun, umbi, dan akar 
c. tanah, air, akar, dan batang 
d. biji, batang, buah dan umbi 
 

17. Jaringan memanjang dari akar, batang, cabang, hingga kedaun 
disebut….. 
a. xilem c. klorofil 
b. stomata d. karbon 
 

18. Oleh karena banyaknya polusi udara oleh CO2 maka pemerintah……. 
a. mengadakan razia kendaraan 
b. membuat saringan O2 
c. mengadakan penghijauan di kota-kota 
d. membatasi jumlah kendaran 
 

19. Pembuatan jalur hijau di kota besar dapat mengurangi polusi udara, 
karena tumbuhan hijau……. 
a.   berakar kuat       c. berdaun rimbun 
b. menghisap O2      d. menghisap CO2 
 

20. Berikut ini merupakan penyebab banjir, kecuali……. 
a. menanam tanaman luas di pekarangan (reboisasi) 
b. tidak membuang sampah di sungai 
c. membuat resaoan air 
d. melakukan penebangan hutan secara liar (illegal logging) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOAL TES SIKLUS III 
DALAM RANGKA PENGAMBILAN DATA HASIL BELAJAR 

PADA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Hari/tanggal      :  Kelas   : 
Mata Pelajaran : Waktu : 

 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal. 
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor Anda di tempat yang 

disediakan pada lembar jawaban. 
3. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau 

spidol. 
4. Periksalah kembali seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan 

kepada pengawas. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda 
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di lembar jawaban! 
1. Sekelompok orang yang hanya mengkonsumsi makan makanan yang 

berasal dari tumbuhan disebut….. 
a. Vegetarian                c. Herbivora 
b. Carnivora                 d.Omnivora  

 
2. Wortel dan kentang menyimpan makanannya di dalam……. 

a. Batang 
b. Daun 
c. Biji 
d. Akar 
 

3. Pemekan segala, dalam ilmu sains (pengetahuan alam) sering disebut 
……. 
a. Vegetarian                c. Herbivora 
b. Carnivora                 d. Omnivora 
 

4. Proses tumbuhan hijau dalam membuat makanannya sendiri 
disebut…….. 
a. Klorofil                   c. Rantai makanan 
b. Radiasis                  d. Fotosintesis 
 

5. Umbi, biji, dan batang merupakan tempat untuk 
menyimpan…..……. 
a. makanan ringan 
b. cadangan makanan  
c. racun yang digunakan saat ada musuh menyerang 
d. udara kering 
 

6. Di bawah ini merupakan tempat menyimpan makanan cadangan 
pada tumbuhan adalah ……. 
a. Tanah   
b. Air  
c. Batang  
d. Batu  

 
7. Dalam rantai makanan, terjadi proses makan dan dimakan. Manusia 

pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan (omnivora). Jika 
manusia memakan tumbuhan, manusia berada pada posisi ……. 
a. Konsumen tingkat I  
b. Produsen 
c. Konsumen tingkat II 
d. Konsumen  
 

8.  
 
 
 
 
 
 

Gambar disamping adalah gambar piramida 
makanan. Posisi produsen dan konsumen tingkat I, 
ditunjukkan dengan huruf……. 
a. A dan B 
b. B dan C 
c. C dan A 
d. semua jawaban salah 



9.  
 
      
   

Gambar di atas adalah bagan dari proses fotosintesis. Kotak X, Y dan 
Z adalah….. 
a. HO2, O2, dan CO2                    c. H2O, Zat tepung dan O2 

      b. O2, Zat tepung dan C2O          d.  C2O, O2 dan H2O 
 

10. Pembuatan jalur hijau di kota besar dapat mengurangi polusi udara, 
karena tumbuhan hijau ……. 
a. berakar kuat c. menghisap CO2 
b. menghisap O2 d. berdaun rimbun 
 

11. Di bawah ini yang bukan tempat menyimpan makanan cadangan 
pada tumbuhan adalah ……. 
a. batang 
b. umbi 
c. biji 
d. duri 
 

12. Jaringan memanjang dari akar, batang, cabang, hingga kedaun 
disebut ……. 
a. stomata c. klorofil 
b. xilem d. karbon 
 

13. Rantai makanan adalah ……. 
a. proses terjadinya pembakaran pada suatu makanan yang 

mengakibatkan munculnya lemak pada makanan tersebut 
b. saling menjaga makanan makhluk hidup yang lain 
c. saling keterkaitannya makanan yang satu dengan yang lain 
d. rangkaian makhluk hidup pada suatu lingkungan yang di 

dalamnya setiap anggota memakan anggota di bawahnya 

14. Di bawah ini tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di 
dalam daun, batang atau buahnya adalah …….. 
a. daun pepaya, kangkung dan tomat 
b. kelapa, bawang putih dan kangkung 
c. daun seledri, lengkuas dan aren 
d. talas, bawang merah dan tebu 
 

15. Gas yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis 
adalah …….. 
a. nitrogen 
b. hidrogen 
c. oksigen 
d. karbondioksida 
  

16. Tebu, enau (aren), dan kelapa merupakan bahan baku pembuatan 
gula. Tanaman tersebut menyimpan cadangan makanan di dalam 
…….. 
a. batang dan buah 
b. daun dan akar 
c. daun dan buah 
d. akar dan batang 
 

17. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab banjir, adalah….. 
a. menanam tanaman luas di pekarangan (reboisasi) 
b. tidak membuang sampah di sungai 
c. membuat resaoan air 
d. melakukan penebangan hutan secara liar (illegal logging) 
 

18. Umbi, biji, dan batang merupakan tempat untuk menyimpan ……. 
a. makanan ringan 
b. cadangan makanan  
c. racun yang digunakan saat ada musuh menyerang 
d. udara kering 
 

+ X CO2 Y + Z 
MATAHARI 



19. Cahaya matahari sangat diperlukan tumbuhan dalam proses ……. 
a. pertumbuhan c. fotosintesis 
b. fototropi d. pernapasan 
 

20. Tumbuhan dalam menyimpan cadangan makanannya di …, …, …, 
dan …, kecuali ……. 
a. air, batang, buah dan umbi 
b. batang, daun, umbi, dan akar 
c. tanah, air, akar, dan batang 
d. biji, batang, buah dan umbi 

 
 
 

------------- SELAMAT MENGERJAKAN --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNCI JAWABAN 
 
TES UJI SIKLUS I 
  
1.    A B C D 
 
2.    A B C D 
 
3.    A B C D 
 
4.    A B C D 
 
5.    A B C D 
 
6.    A B C D 
 
7.    A B C D 
 
8.    A B C D 
 
9.    A B C D 
 
10   A B C D 
 
11   A B C D 
 
12.  A B C D 
 
13.  A B C D 
 
14.  A B C D 
 
15.  A B C D 
 

16.  A B C D 
 
17.  A B C D 
 
18.  A B C D 
 
19.  A B C D 
 
20.  A B C D 
 
 
TES UJI SIKLUS II 
  
1.    A B C D 
 
2.    A B C D 
 
3.    A B C D 
 
4.    A B C D 
 
5.    A B C D 
 
6.    A B C D 
 
7.    A B C D 
 
8.    A B C D 
 
9.    A B C D 
 
10   A B C D 
 
11   A B C D 



12.  A B C D 
 
13.  A B C D 
 
14.  A B C D 
 
15.  A B C D 
 
16.  A B C D 
 
17.  A B C D 
 
18.  A B C D 
 
19.  A B C D 
 
20.  A B C D 
 
 
TES UJI SIKLUS III 
  
1.    A B C D 
 
2.    A B C D 
 
3.    A B C D 
 
4.    A B C D 
 
5.    A B C D 
 
6.    A B C D 
 
7.    A B C D 

 
8.    A B C D 
 
9.    A B C D 
 
10   A B C D 
 
11   A B C D 
 
12.  A B C D 
 
13.  A B C D 
 
14.  A B C D 
 
15.  A B C D 
 
16.  A B C D 
 
17.  A B C D 
 
18.  A B C D 
 
19.  A B C D 
 
20.  A B C D 
 
 
 
 



KISI-KISI SOAL TES SIKLUS I 
 
 
 

Mata Pelajaran : IPA (Sains) 

Pokok Bahasan : Tumbuhan Hijau 

Kelas : V 

 
Ranah Kognitif No Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jml 
Soal 

1. Siswa mampu menjelaskan proses tumbuhan hijau 
membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya 
matahari dan cahaya lain 

 16 1, 13  8 4, 5  6 

2. Siswa mampu menunjukkan tempat tumbuhan 
menyimpan cadangan makanan 

19 7, 12     3 

3. Siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang 
digunakan oleh manusia dan hewan untuk makanannya 

 10  6, 14  11 4 

4. Siswa mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau 
bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi  

17 20, 15 3    4 

5. Siswa mampu Memprediksi yang akan terjadi bila di 
dunia ini tidak ada tumbuhan hijau 

9  2, 18    3 

Jumlah 20 
 
 
 
 



KISI-KISI SOAL TES SIKLUS II 
 
 
 

Mata Pelajaran : IPA (Sains) 

Pokok Bahasan : Tumbuhan Hijau 

Kelas : V 

 
Ranah Kognitif No Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jumlah 
Soal 

1. Siswa mampu menjelaskan proses tumbuhan hijau 
membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya 
matahari dan cahaya lain 

1, 2 11     3 

2. Siswa mampu menunjukkan tempat tumbuhan 
menyimpan cadangan makanan 

5, 13 4, 12, 
16 

    5 

3. Siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang 
digunakan oleh manusia dan hewan untuk makanannya 

 7, 9, 
14 

 10, 17   5 

4. Siswa mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau 
bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi  

8   3, 15   3 

5. Siswa mampu Memprediksi yang akan terjadi bila di 
dunia ini tidak ada tumbuhan hijau 

 19 20  6 18 4 

Jumlah 20 
 
 
 
 



KISI-KISI SOAL TES SIKLUS III 
 
 
 

Mata Pelajaran : IPA (Sains) 

Pokok Bahasan : Tumbuhan Hijau 

Kelas : V 

 
Ranah Kognitif No Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jumlah 
Soal 

1. Siswa mampu menjelaskan proses tumbuhan hijau 
membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya 
matahari dan cahaya lain 

4 19  9   3 

2. Siswa mampu menunjukkan tempat tumbuhan 
menyimpan cadangan makanan 

 14, 20 2, 5 6  18  6 

3. Siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang 
digunakan oleh manusia dan hewan untuk makanannya 

1, 12 11, 16     4 

4. Siswa mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau 
bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi  

 7, 13  3, 15  8 5 

5. Siswa mampu Memprediksi yang akan terjadi bila di 
dunia ini tidak ada tumbuhan hijau 

 10  17   2 

Jumlah 20 
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