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ABSTRAK 

Yesti Soel 2022. Pengaruh Penerapan Metode Quantum Teaching Dalam 

Pembelajaran IPS Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Di Masa Pandemi 

Pada Murid Kelas V di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Dibimbing Oleh H.Nursalam Dan 

Abdul Azis Muslimin. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar 

murid kelas V dan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode 

Quantum Teaching dalam pembelajaran IPS pada kelas V di UPT SPF 

SDN 172 Borongkalukue. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu), dimana desainnya 

memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksana 

eksperimen.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pemberian 

angkat dan pengambilan hasil tes belajar murid, nilai perolehan motivasi 

belajar murid adalah 86,7dan hasil belajar murid adalah sebesar 96,7 

setelah penerapan. 

 Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada murid 

membuktikan bahwa motivasi belajar murid pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, ini disebabkan oleh kelas 

eksperimen diberikan perlakuan menggunakan metode Quantum 

Teaching dan kelas kontrol hanya menggunakan pembelajaran 

konvensional. Populasi dari penelitian ini murid kelas V di UPT SPF SDN 

172 Borongkalukue yang berjumlah 60 orang murid.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode quantum 

teaching pada pembelajaran IPS meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar murid yang sebelumnya rata-rata berada pada kategori rendah 

menjadi rata-rata berada pada kategori tinggi. Hal ini senada dengan 

model pembelajaran Quantum Teaching sebuah model pembelajaran 

yang menyenangkan, multisensori, multi kecerdasan dan koopetibel 

dengan otak,berguna meningkatkan kemampuan guru dan merangsang 

anak berprestasi sehingga tujuan pembelajaran tercapai  

Kata Kunci: Metode Quantum Teaching, Motivasi, Hasil Belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan 

pada setiap jenjang pendidikan. Muslimin (2016) mengemukakan bahwa 

tujuan pendidikan meliputi perubahan dalam tiga bidang yaitu kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Agar 

tujuan ini dapat tercapai maka strategi pelaksanaan pendidikan perlu 

diatur dan direncanakan semaksimal dan seefektif mungkin, bahkan 

diperlukan adanya pendidikan yang profesional pada semua level 

pendidikan. 

Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa tetapi mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

serta berakhlak mulia, Sehingga terbentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas secara ilmu dan keimanan (Siswanto, 2016). Hal ini sesuai 

dengan ayat dalam al Qur-an Surah Al Mujadalah : 11 

ا اَِذا قِۡيَل لَـُكۡم تَفَسَُّحۡوا فِى اۡلَمٰجِلِس فَاۡفَسُحۡوا  اَيَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنُۡوٰۤ ٰيٰۤ

ُ لَـُكمۡ  ُ الَِّذۡيَن ٰاَمنُۡوا ِمۡنُكمۡ  ۚ يَۡفَسحِ ّٰللاه فَِِ ّٰللاه ۡۡ ۡوا يَ ُُ ُُ ۡوا فَانش ُُ ُُ   ۙ َواِذَا قِۡيَل انش

ٰجٍت  َۡ ۡۡ ؕ َوالَِّذۡيَن اُۡوتُوا اۡلِعۡلَم َد ِِ ََ ُ َِِما تَۡعَملُۡوَن    َوّٰللاه
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Terjemahan : 

       “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,   
"Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, 
niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. 

 
Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia yang 

menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya dimata Allah. Pendidikan dan 

pembelajaran juga merupakan upaya membentuk manusia yang berilmu 

pengetahuan. Sehingga manusia berlomba – lomba untuk mendapatkan 

ridha Allah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. 

Proses pembelajaran yang ada saat ini di Indonesia diatur dalam 

peraturan-peraturan kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2016 merupakan salah satu peraturan yang ada pada kurikulum 2013, 

menjelaskan mengenai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup beberapa aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Ketiga aspek tersebut disebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan. 

Kompetensi lulusan dapat dicapai dengan menetapkan standar 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan 

bahwa Struktur Kurikulum Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau Paket A terdiri atas delapan muatan 

pembelajaran yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan 

bahasa indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 
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sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

Kurikulum 2013 untuk tingkat SD menyatakan bahwa, Pengetahuan 

Sosial (sebutan IPS dalam kurikulum 2013), bertujuan untuk : 1) 

mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, 

dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. 2) mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan sosial. 3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) meningkatkan kemampuan bekerja 

sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara 

nasional maupun global. 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam suatu pedoman 

dan peraturan perundang–undangan yang berisi bahan dan kegiatan 

pelaksanaan pendidikan. Salah satu kegiatan pelaksanaan pendidikan 

yang diatur pemerintah adalah pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi 

semua orang diseluruh dunia, Dampak yang ditimbulkan mencakup pada 

semua aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, seperti berubahnya 

metode pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Namun disisi lain aktivitas 

pendidikan tidak boleh dihentikan sehingga selain mengatasi virus Covid-

19, pemerintah juga harus mengupayakan pelaksanaan pembelajaran 

tetap berjalan meskipun pembelajaran tatap muka terbatas. 
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Pembelajaran sejatinya bukan hanya proses transfer ilmu 

pengetahuan dari seorang guru kepada murid tetapi juga melakukan 

perubahan-perubahan sikap yang lebih baik yang ditunjukkan dari hasil 

proses pembelajaran tersebut. Untuk memberikan dampak yang signifikan 

dalam proses pembelajaran dibutuhkan metode yang tepat. Penggunaan 

strategi, metode dan pendekatan terkadang muncul masalah di lapangan 

di mana peserta didik yang cenderung bosan dan kurang motivasi dalam 

pembelajaran. Kurangnya motivasi dalam pembelajaran mengakibatkan 

murid kurang aktif sehingga semangat belajar dan keaktifan belajar 

kurang yang berakibat pada hasil belajar mereka relatif rendah atau 

kurang maksimal. 

Pada saat melakukan observasi awal dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa orang murid sebagian besar murid 

mengalami kesulitan dalam mempelajari materi IPS karena motivasi 

belajar mereka kurang. Mata pelajaran IPS memiliki cakupan materi yang 

banyak dan luas. Hal ini dikarenakan IPS merupakan perpaduan pada 

mata pelajaran sejarah, ekonomi, dan geografi. Sebagian besar murid 

mengeluh lelah dan malas ketika harus membaca dan mempelajari materi 

IPS. Karena rendahnya motivasi belajar murid tersebut kurang 

menyebabkan hasil belajar IPS rendah. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan 

suatu upaya untuk membuat suasana pembelajaran yang lebih menarik. 

Strategi pengajaran dalam IPS di Sekolah Dasar harus berdasarkan 
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metode pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang kurang optimal akan 

berdampak pada hasil belajar murid. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan dapat 

membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan menyenangkan.  

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan menjadikan 

murid menjadi lebih aktif dan mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan mengingat kurang lebih satu tahun belajar jarak jauh. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat melibatkan murid secara aktif adalah 

model Quantum Teaching. Al Qur’an memotivasi dan mengarahkan setiap 

manusia untuk belajar, di antaranya tertera dalam surat Ar Ra’d ayat 11: 

ُُِۥَلُُ َُخلنفِه َُوِننن ِ نه ُيََدي ِ َُبۡين ۢن ُّنِ َٰٞت ُُۥََينَفُظونَهُُُۦُنَعّقَِب رِ من
َ

ُأ ِهُٱِننن ُُلّل ََلُُلّلَُٱإِّن

ُ َراَد
َ

ُٓأ ِإَوَذا ُه نُفِسِهمن
َ

ُبِأ َُْنا وا ُ ُُيَغّّيِ َُحَّّتَٰ ٍم ُبَِقون َُنا ُ َُلُُُلّلُُٱُيَغّّيِ َُمَرّد ُفَََل ُُسوٗٓءا ٖم ُبَِقون ُۥ 

نُ َُِوَناُلَُهمُّنِ ١١ُُِننَُواٍلُُۦُدونِه

Terjemahan : 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia 
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Perubahan yang dituntut oleh ayat adalah perubahan yang kaffah, 

sebuah perubahan yang sempurna dan menyeluruh. Perubahan tersebut 

haruslah yang ideologis, yaitu perubahan yang berawal dari pandangan 

hidup yang dari pandangan hidup itu kemudian terpancarlah semua aturan 

kehidupan (khoirunnisa). 

ُِٱفَإِّنَُنَعُُ اُُلنُعسن ً ُِٱَنَعُُإِن٥ُُّيُسن اُُلنُعسن ٗ ٦ُُيُسن

Terjemahan :  

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
sesunggunya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

  

 Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa setalah kesulitan akan ada 

kemudahan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran  Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar di Masa Pandemi Pada murid Kelas V di UPT 

SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran 

IPS Terhadap motivasi di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT 

SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Apakah ada pengaruh  penerapan Model Quantum Teaching Dalam 

Pembelajaran IPS Terhadap hasil Belajar di Masa Pandemi Pada Murid 

Kelas V di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu 

Kabupaten Bulukumba? 

3. Apakah  ada pengaruh penerapan Model Quantum Teaching Dalam 

Pembelajaran IPS Terhadap motivasi dan Hasil Belajar di Masa 

Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Ada penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS 

terhadap motivasi di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT SPF 

SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Pengaruh  penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran 

IPS Terhadap hasil Belajar di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di 
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UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten 

Bulukumba? 

3. Pengaruh penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran 

IPS Terhadap motivasi dan Hasil Belajar di Masa Pandemi Pada Murid 

Kelas V di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu 

Kabupaten Bulukumba? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini yaitu menjadi masukan bagi teori yang 

membangun pengajaran IPS. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi murid, penelitian ini dapat mempermudah murid dalam 

melakukan pembelajaran IPS  

b. Bagi guru, penelitian dapat dijadikan masukan dalam proses 

pembelajaran IPS. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teoretis 

1. Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto, (2013:18) pembelajaran merupakan perpaduan 

dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara 

metodologis cenderung lebih dominan kepada murid, sementara mengajar 

instruksionalnya adalah guru. Sedangkan Menurut Hamdani (2011:23) 

mengemukakan bahwa aliran behavioristik mendefenisikan pembelajaran 

adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Berbeda dengan aliran 

behavioristik, aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara 

guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir agar mengenal 

dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Lebih jauh Hamdani 

mengemukakan (2011:71) pembelajaran secara umum adalah kegiatan 

yang dilakukan guru sehingga tingkah laku murid berubah kearah yang 

lebih baik 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar murid, dengan memperhitungkan semua 

kejadian ekstrim yang memiliki peran terhadap rangkaian kejadian intern 

yang dialami murid. Pembelajaran menurut Rusman (2014:134) 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan murid, baik 

interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara 
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tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran. Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 5) hakikatnya, 

pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk 

membantu murid atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. 

Menurut Huda (2013: 6) beberapa konsep mengenai pembelajaran 

yang seringkali menjadi fokus riset dan studi selama ini :  

1. Pembelajaran bersifat psikologis. Pembelajaran di deskripsikan dengan 

merujuk pada apa yang terjadi dalam diri manusia secara psikologis. 

Ketika pola perilakunya stabil, maka proses pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil.  

2. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dan 

lingkungan sekitarnya.  

3. Pembelajaran merupakan produk dari lingkungan eksperiental 

seseorang, terkait dengan respon manusia terhadap lingkungan 

tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan pengajaran, seseorang akan 

belajar dari apa yang diajarkan kepadanya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu murid dalam mencapai tujuannya sesuai kebutuhannya yang 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran. 
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Darsono (dalam Hamdani, 2011:47) berpendapat bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi murid 

dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

perhatian dan menantang murid. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi murid. 

f. Pembelajaran dapat membuat murid siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologi. 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan murid. 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 

 

2. Pembelajaran IPS di SD 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berasal dari istilah yang 

dipakai di Amerika Serikat, yaitu social studies. Ilmu Pengetahuan Sosial 

mulai dikenal sebagai mata pelajaran di Indonesia sejak diberlakukannya 

kurikulum 1975. Menurut Sri Herlina (2006:1) Ilmu Pengetahuan Sosial 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 
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berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, murid diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Menurut Somantri (Sapriya, 

2009: 11) menyatakan bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan 

atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidik. Menurut Gunawan (2013: 17) 

hakekat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Sedangkan 

menurut Susanto (2013: 137), Ilmu Pengetahuan Sosial, yang sering 

disingkat dengan IPS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai 

disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman 

yang mendalam kepada murid, khusunya di tingkat dasar dan menengah. 

Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan 

ketrampilan sebagai media pelatihan bagi murid sebagai warga negara 

sedini mungkin. Hakekat IPS adalah untuk mengembangkan konsep 

pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada dilingkungan 

murid, sehingga dengan mememberikan pendidikan IPS diharapkan dapat 

melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap 

bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa IPS di Sekolah Dasar adalah suatu mata pelajaran yang 

memadukan sejumlah fakta, konsep, dan generalisasi serta yang 
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merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk 

mengembangkan potensi diri murid berdasarkan realita lngkungan di 

sekitarnya.  

a. Tujuan Pendidikan IPS 

Trianto (2015: 176) menjelaskan bahwa tujuan utama IPS adalah 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun masyarakat. Lebih lanjut Sumaatmaja (Hidayati, 2008: 3-10) 

menjelaskan tujuan IPS adalah membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat.  

Etin Solihatin dan raharjo, (2011: 15) mengemukakan bahwa pada 

dasarnya tujuan IPS adalah untuk mendidik dan membekali murid untuk 

dapat mengembangkan diri sesuai bakat dan minat, kemampuan dan 

lingkungannya serta agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

Kurikulum 2013 untuk tingkat SD menyatakan bahwa, Pengetahuan 

Sosial (sebutan IPS dalam kurikulum 2013), bertujuan untuk : 

1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, 

sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. 
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2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan sosial 

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sapriya (2014:194) 

menjelaskan tujuan mata pelajaran IPS bagi murid adalah: (1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan 

dalam kehidupan sosial; (3) komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan; dan (4) kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global. 

Menurut Susanto (2013: 144) pendidikan IPS sebagai bidang studi 

yangdiberikan pada jenjang pendidikan di lingkungan persekolahan, 

bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga 

memberikan bekal nilai dan sikap serta ketrampilan dalam kehidupan 

murid di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik. 

Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

murid agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 
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terjadi, dan trampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari yang 

menimpa diri sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Menurut Nur Hadi dalam Susanto (2013: 146) menyebutkan bahwa 

ada empat tujuan pendidikan IPS, yaitu: knowledge, skill, attitude, dan 

value. Tujuan utama pendidikan IPS adalah mengenal diri mereka sendiri 

dan lingkungannya, untuk membentuk dan mengembangkan pribadi 

warga yang baik (good citizenship). Secara khusus, tujuan pendidikan IPS 

di sekolah dapat dikelompokkan menjadi empat komponen, sebagaiman 

yang dikemukakan oleh Chapin & Messick dalam Susanto (2013: 147), 

yaitu (1) memberikan kepada murid pengetahuan tentang pengalaman 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang dan 

masa yang akan datang, (2) menolong murid untuk mengembangkan 

ketrampilan untuk mencari dan mengolah atau memproses informasi, (3) 

menolong murid untuk mengembangkan nilai/ sikap demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat; dan (4) menyediakan kesempatan kepada 

murid untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. Keempat tujuan ini 

tidak terpisah atau berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan 

dan saling berhubungan. 

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan IPS di atas 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS di SD adalah untuk 

mengembangkan minat dan bakat serta memberikan kompetensi kepada 

murid dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

lingkungan sehari-hari. 
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b. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS SD 

Menurut Taneo (2010:4-5) menjelaskan bahwa ruang lingkup 

pembelajaran IPS di SD adalah kehidupan manusia dalam masyarakat 

atau manusia dalam konteks sosial, merupakan cakupan yang sangat 

luas. Dalam proses pembelajaran tersebut harus dilakukan secara 

bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan 

kemampuan murid dan lingkup objek formal IPS. Lebih lanjut Taneo 

(2010: 36) juga menyebutkan bahwa IPS sebagai program pendidikan 

ruang lingkupnya sama yakni berhubungan dengan manusia sebagai 

anggota masyarakat dan dilengkapi dengan nilai–nilai yang menjadi 

karakteristik program pendidikannya. Untuk itu IPS sebagai program 

pendidikan tidak hanya terkait dengan nilai tapi wajib mengembangkan 

nilai tersebut. 

Guru atau calon tenaga kependidikan harus mengetahui ruang 

lingkup dari pembelajaran IPS. Dengan pemahaman yang tepat mengenai 

ruang lingkup IPS, guru diharapkan dapat membedakan konsep-konsep 

esensial ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial atau studi sosial 

sehingga upaya membentuk subjek didik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran IPS dapat tercapai. Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut :(1) manusia, tempat dan 

lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan dan perubahan; (3) sistem sosial dan 

budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Sardjiyo, 2011: 129). 
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Tabel 2.1 Pembelajaran IPS Kelas V Semester 2 

No Tema Kompetensi Dasar 

1 Tema 6 Panas dan 
Perpindahannya 

3.2 Menganalisis bentuk bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan 
sosial,budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya 
terhadappembangunan 
sosial,budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 

2 Tema 7 Peristiwa dalam 
Kehidupan 

 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab 
penjajahan bangsa 
Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai faktor-faktor 
penting penyebab 
penjajahan bangsa 
Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

3 Tema 8 Lingkungan 
Sahabat Kita 

3.3 Menganalisis peran ekonomi 
dalam upaya 
menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial 
dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 
Indonesia serta 
hubungannya dengan 
karakteristik ruang 

4.3 Menyajikan hasil analisis 
tentang peran ekonomi 
dalam upaya 
menyejahterakan kehidupan 
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masyarakat di bidang sosial 
dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

4 Tema 9 Benda-Benda di 
Sekitar Kita 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik 
geografis Indonesia sebagai 
negara kepulauan/maritim 
dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial,budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

 

c. Materi IPS SD 

Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi 

antara individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial 

budaya). Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari 

di masyarakat. Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: 

1. segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi disekitar anak 

sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan 

yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 

2. kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. 
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3. lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi 

dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang 

terdekat sampai yang terjauh. 

4. kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, 

sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai 

terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar. 

5. anak sebagai sumber materi meliputi segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Jadi materi IPS SD adalah semua yang ada dan terjadi di 

dalam masyarakat, baik yang bersumber dari keluarga hingga 

lingkungan yang besar seperti negara dan dunia, kegiatan manusia, 

keadaan geografi dan budaya, dan perkembangan kehidupan. 

 
3. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Menurut Bobbi DePotter, (2008: 4) quantum berasal dari istilah 

fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Quantum Teaching pertama kali dipraktekkan di Super Camp yang 

digagas oleh seorang wanita kelahiran Amerika bernama Bobbi DePotter. 

SuperCamp merupakan sebuah program percepatan Quantum Learning 

yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan 

internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis 

dan keterampilan pribadi. Hasil dari SuperCamp menunjukkan bahwa 

murid-murid yang mengikuti SuperCamp mendapatkan nilai yang lebih 
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baik, lebih banyak berpartisipasi, meningkatkan motivasi, dan merasa 

lebih bangga akan diri mereka sendiri. 

Bobbi DePotter (2008: 5) mengemukakan bahwa Quantum 

Teaching adalah penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di 

dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi itu mencakup 

unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan murid. 

Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah murid 

menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi 

orang lain. Quantum Teaching merupakan seperangkat cara dan falsafah 

belajar yang menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, 

dan NLP (Neuro-Linguistic Programming) dengan berbagai teori dan 

strategi belajar. Adapun teori dan strategi belajar tersebut seperti teori 

otak kanan / kiri, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik, belajar 

berdasarkan pengalaman dan simulasi / permaianan. Strategi dan teori 

belajar dimaksudkan agar belajar menjadi proses yang menyenangkan. 

Udin Syaefudin (2013: 129) mengemukaan model pembelajaran 

Quantum Teaching identik dengan simponi dan pertunjukan musik. 

Maksudnya, model ini memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan 

belajar yang ada sehingga proses pembelajaran menyenangkan dan 

bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Menurut Wena (2013:160) 

model pembelajaran quantum teaching merupakan cara baru 

memudahkan proses belajar, memadukan unsur seni dan pencapaian 

terarah, untuk segala mata pelajaran. 
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Lebih lanjut Wena, (2013:160) pembelajaran quantum teaching 

merupakan penggubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, 

yang menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan dengan 

memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada hubungan dinamis. 

Kegiatan pembelajaran di kelas dengan model quantum teaching 

memaksimalkan interaksi antara guru, murid, suasana maupun sarana 

fisik yang ada di dalam kelas untuk melejitkan prestasi belajar. DePorter, 

(2008:34) mengemukakan bahwa model ini mampu merangkaikan murid 

menjadi yang terbaik dari yang baik dengan paket multisensori, 

multikecerdasan, dan kompatibel dengan otak yang pada akhirnya akan 

melejitkan kemampuan guru untuk menyampaikan materi dan 

kemampuan murid untuk berprestasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat peneliti simpulkan 

model pembelajaran quantum teaching merupakan pedoman membuat 

rancangan kegiatan mewujudkan proses pembelajaran menyenangkan, 

multisensori, multikecerdasan, dan koompatibel dengan otak, berguna 

meningkatkan kemampuan guru dan merangsang anak berprestasi 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

a. Asas Utama Model pembelajaran Quantum Teaching 

DePotter, (2008: 6) mengemukakan asas utama yang digunakan 

dalam Quantum Teaching yaitu “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita dan 

Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. Maksudnya adalah langkah 

pertama yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
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adalah membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid. 

tindakan ini akan memberikan izin kepada guru untuk memimpin, 

menuntun, dan memudahkan perjalanan murid menuju kesadaran yang 

lebih luas. Caranya dengan mengaitkan apa yang telah diajarkan dengan 

sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan 

rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, atau akademis mereka. 

Setelah kaitan itu terbentuk, guru dapat membawa mereka ke dalam 

dunianya dan memberikan pemahaman mengenai isi dunia itu. Akhirnya, 

murid dapat membawa apa yang telah mereka pelajari ke dalam dunia 

mereka dan menerapkannya pada situasi baru. 

Lebih lanjut DePorter, (2008:122) menjelaskan bahwa setelah 

kaitan tersebut terbentuk, guru dapat membawa muridnya ke dunia guru 

dan membangun kemitraan dengan murid yang diperlukan dalam  proses 

belajar. Dengan cara ini guru dapat memberikan murid pemahaman 

mengenai materi dengan mudah. Hal ini akan menciptakan suasana 

“murid mulai belajar dengan dunia guru, menemukan pertanyaan yang 

memancing murid ke dunia pembelajaran lain, dan pulang membawa 

pembelajaran baru. 

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan model 

pemebelajaran quantum teaching  yang terpenting adalah guru harus 

memahami karakter murid sebelum mengajar dengan mengkaitkan materi 

pada lingkungan, sehingga murid dapat mempelajari dan menerapkan 

informasi yang diberikan oleh guru. 
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b. Prinsip-Prinsip Quantum Teaching 

Menurut Bobbi DePotter (2008: 7) Quantum Teaching memiliki  

       prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1) Segalanya berbicara 

Semua hal yang ada di lingkungan kelas hingga bahasa tubuh 

guru dalam mengajar, dari kertas yang guru bagikan hingga 

rancangan pelajaran guru semuanya mengirim pesan-pesan belajar 

bagi murid. 

2) Segalanya bertujuan 

Semua upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengubah kelas 

mempunyai tujuan agar murid dapat belajar secara optimal. Sumber 

dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran pada prinsipnya 

untuk membantu perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan 

Setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran 

pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan 

motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. 

Menurut Wena, 2013:162 prinsip model pembelajaran quantum 

teaching dapat dilihat pada tabel berikut 

No Prinsip Penerapan di Kelas 

1 Semua aspek memberikan 
informasi: segalanya dari 
lingkungan kelas, bahasa 
tubuh guru, kertas yang 
dibagikan, rancangan 
pembelajaran mengirimkan 
pesan tentang materi 

Guru merancang segala aspek di 
lingkungan kelas maupun 
sekolah sebagai sumber belajar 
bagi murid. 
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2 Memiliki Tujuan: 
semuanya 
yang terjadi dalam kegiatan 
PBM mempunyai tujuan. 

Setiap kegiatan belajar memiliki 
tujuannya dan dijelaskan pada 
murid. 

3 Memperoleh pengalaman 
sebelum namai: proses 
belajar paling baik terjadi 
ketika murid telah 
mendapatkan atau 
mengalami informasi 
sebelum menamai 

Mempelajari sesuatu dilakukan 
dengan memberi murid tugas 
terlebih dahulu kemudian 
menyimpulkan sendiri 
konsep, rumus, dan teori 
tersebut. Guru mendorong murid 
melakukan penelitian sendiri dan 
berhasil menyimpulkan. Guru 
menciptakan simulasi konsep 
agar murid memperoleh 
pengalaman. 

4 Mengakui setiap usaha: 
murid patut mendapatkan 
pengakuan atas prestasi 
dan kepercayaan dirinya. 

Guru memberi penghargaan/ 
pengakuan pada setiap usaha 
murid. Jika usaha murid jelas 
salah, guru membetulkan 
jawaban. 

5 Mendapatkan umpan 
balik: perayaan dapat 
diberikan dengan umpan 
balik mengenai kemajuan 
dan meningkatkan asosiasi 
positif dengan belajar. 

Guru memiliki strategi untuk 
memberi umpan balik positif yang 
mendorong semangat belajar 
murid terhadap setiap 
usaha, baik secara kelompok 
maupun secara individu 

 

c. Strategi Pengajaran Quantum Teaching 

Menurut Bobbi DePotter (2008: 88-93) mengembangkan strategi 

pembelajaran Quantum melalui istilah TANDUR yang merupakan 

akronim dari Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, dan 

Rayakan, yaitu: 

1) Tumbuhkan 

Tumbuhkan minat dengan memberikan apersepsi sehingga sejak 

awal kegiatan pembelajaran murid telah termotivasi untuk belajar dan 

memahami AMBAK (Apa Manfaatnya Bagiku). Dalam hal ini strategi yang 
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dapat dilakukan guru yaitu dengan melibatkan murid dalam proses 

pembelajaran dan membuat murid tertarik dengan materi yang akan 

disampaikan. Misalnya, menyertakan pertanyaan, pantomim, lakon 

pendek dan lucu, drama, video, serta cerita. 

2) Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh 

semua murid. Dalam hal ini strategi yang dapat dilakukan guru yaitu 

dengan mengunakan permainan, simulasi, dan memberikan tugas 

kelompok serta kegiatan yang akan mengaktifkan pengetahuan yang 

sudah dimiliki murid. 

3) Namai 

Penamaan berfungsi untuk memberikan identitas, mengurutkan, 

dan mendefinisikan. Penamaan dibangun di atas pengetahuan dan 

keingintahuan murid saat itu. Penamaan adalah saat di mana untuk 

mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar. Dalam 

hal ini strategi yang dapat dilakukan guru yaitu dengan menggunakan 

susunan gambar, warna, alat bantu, kertas tulis, dan poster di dinding. 

4) Demonstrasikan 

Memberikan peluang kepada murid untuk menerjemahkan dan 

menerapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran yang lain, dan 

ke dalam kehidupan mereka. Maksudnya adalah menyediakan 

kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam 

hal ini strategi yang dapat dilakukan guru yaitu dengan memberikan 
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kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

mempraktekkan drama, penjabaran dalam grafik, maupun dalam bentuk 

permainan. 

5) Ulangi 

Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengulangi apa 

yang telah dipelajarinya, sehingga kami bisa bahwa kami memang bisa. 

Dalam hal ini strategi yang dapat dilakukan guru yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajarkan pengetahuan 

baru yang mereka miliki kepada murid lain. 

6) Rayakan 

Setelah selesai maka perlu adanya perayaan sebagai respon 

pengakuan atas keberhasilan murid meraih ilmu pengetahuan. Murid dan 

guru dapat merayakannya dengan meneriakkan yel-yel atau melakukan 

tepukan. 

Berikut penjabaran dari kerangka model quantum teaching yang 

telah dijelaskan di atas dalam bentuk tabel berikut (Wena, 2013:165): 

No Rancangan Penerapa dalam Pembelajaran 

1 Tumbuhkan Pada awal kegiatan pembelajaran 
pengajaran harus berusaha menumbuhkan 
minat murid belajar. 

2 Alami Proses pembelajaran akan lebih bermakna 
jika murid mengalami secara langsung atau 
nyata materi yang diajarkan. Pengalaman 
menciptakan peluang ikatan emosional, 
pemberian makna, dan membangun 
keingintahuan murid. 

3 Namai Pengajaran konsep, keterampilan berfikir, 
dan strategi belajar. Penamaan mampu 
memuaskan hasrat alami otak untuk memberi 
identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. 
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4 Demonstrasikan Pemberian kesempatan murid untuk 
menunjukkan tingkat pemahaman terhadap 
materi yang dipelajari. Strategi yang dapat 
digunakan adalah mempraktekkan, 
menyusun laporan, presentasi, menganalisis 
data, melakukan gerakan tangan, kaki, 
gerakan tubuh bersama secara harmonis, 
dan lain-lain. 

5 Ulangi Kegiatan pembelajaran dapat memperkuat 
koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu 
atau yakin terhadap kemampuan murid. 

6 Rayakan Pemberian umpan balik yang positif pada 
murid atas keberhasilannya, baik berupa 
pujian, pemberian hadiah, atau bentuk 
lainnya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas tersebut dapat disimpulkan beberapa 

kerangka konseptual tentang langkah-langkah pengajaran dalam model 

quantum teaching yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, 

dan rayakan. Penelitian dengan menerapkan model quantum teaching 

menggunakan langkah-langkah dalam pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Tumbuhkan, pada awal kegiatan pembelajaran pengajaran harus 

berusaha menumbuhkan/mengembangkan minat murid untuk belajar; (2) 

Alami, proses pembelajaran akan lebih bermakna jika murid mengalami 

secara langsung atau nyata materi yang diajarkan; (3) Namai, pengajaran 

konsep, keterampilan berfikir, dan strategi belajar. Penamaan mampu 

memuaskan hasrat alami otak untuk memberi identitas, mengurutkan, dan 

mendefinisikan; (4) Demonstrasikan, memberi kesempatan murid untuk 

menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari; (5) 

Ulangi, memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu atau 

yakin terhadap kemampuan murid; (6) Rayakan, pemberian umpan balik 



37 
 

 
 

positif pada usaha, keberhasilan, ketekunan murid berupa pujian, 

pemberian hadiah, atau bentuk lainnya. 

4. Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:243) media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Menurut Gerlach dan Ely 

(dalam Arsyad, 2014:3) mengatakan bahwa media secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang dapat membangun kondisi 

murid mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2014:4) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camere, video recorder, film, slide, foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Arsyad, (2014:3) mengemukakan 

media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima. Pengertian media secara lebih khusus dalam proses belajar 

mengajar dapat diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa media merupakan alat yang digunakan sebagai 

perantara untuk menyampaikan suatu pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat menimbulkan rangsangan pikiran, perasaan, perhatian 
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dan minat serta perhatian murid sehingga proses belajar dapat berjalan 

dengan lancar. 

a. Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Arsyad (2014:13) menjelaskan bahwa salah satu gambaran acuhan 

landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s 

Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale). Hasil belajar sesorang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung, kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai 

kepada lambang verbal (abstrak). 

Arsyad, (2014:14) menjelaskan lebih lanjut dasar pengembangan 

kerucut bukan tingkat kesulitan, melainkan tingkat keabstrakkan jumlah 

jenis indra selama menerima isi pengajaran. Pengalaman langsung 

memberikan kesan paling utuh dan bermakna mengenai informasi dan 

gagasan. Oleh karena itu melibatkan indera penglihatan, pendengaran, 

perasaan, penciuman, dan peraba. Hal ini dikenal dengan learning by 

doing. Pengalaman abstrak dan pengalaman konkret silih berganti karena 

hasil belajar dari pengalaman langsung mengubah dan memperluas 

jangkauan abstraksi murid, sedangkan kemampuan interprestasi lambang 

kata membantu memahami pengalaman langsung. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan hasil belajar tercapai secara maksimal jika melibatkan 

banyak alat indra karena semakin abstrak maka murid akan mengalami 

kesulitan dalam menerima informasi. 
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b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2014:19) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap murid dalam proses 

belajar mengajar. Sedangkan menurut Hamdani (2011:186), pemakaian 

media penting untuk meminimalisir munculnya penafsiran isi yang 

dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi.Penggunaan media atau alat 

bantu disadari oleh banyak praktisi pendidikan sangat membantu aktivitas 

proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, terutama 

membantu peningkatan prestasi belajar murid. 

Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 2014:20) menyebutkan fungsi 

media pembelajaran sebagai berikut: 

a) Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan murid 

berkonsentrasi pada materi pelajaran. 

b) Fungsi afektif yaitu menciptakan rasa kenikmatan murid ketika 

belajar 

c) Fungsi kognitf yaitu memperlancar mencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi. 

d) Fungsi kompensatoris yaitu memberikan konteks untuk memahami 

materi, 

membantu murid yang lemah untuk mengingat isi materinya. 
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Sedangkan menurut Hamdani (2011:186) manfaat media dalam 

proses belajar mengajar antara lain: 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

d) Memungkinkan murid belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya 

e) Memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Levie dan Levie (dalam Arsyad, 2014:12) mengatakan bahwa hasil 

belajar akan lebih baik menggunakan stimulus visual untuk tugas tugas 

seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-

hubungkan fakta dan konsep. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berfungsi memeprcepat proses belajar dan meningkatkan 

kualitas belajar mengajar. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

bermaksud menggunakan media pembelajaran agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih bermakna bagi murid, serta murid dapat lebih 

memahami materi yang diberikan. 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Hamdani (2011:248) mengelompokkan media menjadi tiga, yaitu : 

1) Media Visual 
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Menurut Hamdani (2011:248) media visual adalah media yang 

hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan.Media visual 

terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat 

diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan berupa gambar diam atau 

gambar bergerak.Sedangkan media yang tidak dapat diproyeksikan 

adalah gambar yang disajikan secara fotografik, misalnya gambar tentang 

manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan 

pelajaran yang akan disampaikan pada murid. 

2) Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan para murid untuk mempelajari 

bahan ajar (Hamdani, 2011:248). Penggunaan media audio dalam 

pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran 

tentang mendengarkan. Program kaset suara dan program radio adalah 

bentuk media audio. 

3) Media Audiovisual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio 

dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani, 2011:249). 

Media audiovisualakan menjadikan penyajian bahan ajar kepada murid 

semakin lengkap dan optimal. Contoh media audiovisual diantaranya 

adalah program video atau televisi instruksional, dan slide suara. 
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Arsyad, (2014: 12-13) berpendapat belajar dengan menggunakan 

indera ganda akan memberikan keuntungan bagi murid. Perbandingan 

pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dan dengar sangat 

menonjol perbedaannya. Dalam memperkirakan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar 13%, 

dan melalui indera lainnya sekitar 12%. 

5. Motivasi Belajar 

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) motivasi 

adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu dan sebagai usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang bergerak melakukan aktivitasnya, karena ingin 

mempunyai tujuan yang dikehendakinya untuk mendapatkan kepuasan 

atas perbuatannya. Dengan motivasi orang akan terdorong untuk mencapai 

sasaran atau tujuan karena yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan 

dan manfaatnya. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri pembelajar yang menimbulkan 

perbuatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari perbuatan belajar dan 

yang memberikan arah pada perbuatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai.  

Sagala (2011:100), menjelaskan mengenai motivasi adalah variabel 

yang berguna untuk menciptakan faktor-faktor tertentu dalam diri 

seseorang, seperti faktor membangkitkan semangat murid, 
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mempertahankan, mengelola, dan sebagai penyalur tingkah laku murid 

menuju tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan menurut Sardiman 

(2007) menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan usaha untuk 

menyediakan sesuatu pada kondisi tertentu dengan menghilangkan 

perasaan tidak suka untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Puspitasari, (2012) motivasi belajar adalah dorongan dari 

proses belajar dan tujuan dari belajar adalah mendapatkan manfaat dari 

proses belajar. Beberapa murid mengalami masalah  dalam belajar yang 

berakibat prestasi belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 

mengatasi masalah yang dialami tersebut perlu ditelusuri faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar di antaranya adalah motivasi belaajr murid, 

dimana motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar, serta 

sangat memberikan pengaruh besar dalam memberikan gairah atau 

semangat dalam belajar. 

Menurut Sardiman (2007) motivasi belajar merupakan daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau daya 

penggerak dari subyek untuk melakukan suatu perbuatan dalam suatu 

tujuan. Lebih lanjut menurut Dimyati (2013) motivasi belajar dipandang 

sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku 

manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya 

keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan 

mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.  
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Motivasi belajar juga dikemukakan Mc Donald (Djamarah, 2015) 

yang diartikan sebagai “perubahan energi dalam diri seseorang itu 

terbentuk aktivitas nyata berupa kegiatan fisik”. Dari pengertian yang 

dikemukakan tersebut mengandung tiga elemen penting yaitu : 

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa (feeling), afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah laku manusia. 

Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan 

menurut Sardiman (2007). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah niat atau dorongan dari dalam 

diri murid/seseorang untuk memperoleh ataupun meraih prestasi yang 

baik dari proses belajar yang menjadi tujuannya. 

a. Ciri-Ciri Motivasi 

Menurut Sardiman (2007) ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi 

adalah sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 
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2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

(misalnya masalah pembangunan, agama, ekonomi, keadilan, 

pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan 

kriminal, amoral, dan sebagainya) 

4) Lebih senang belajar mandiri, misalnya murid tidak pernah 

mencontek. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).Jadi 

dalam hal ini murid suka hal-hal kreatif. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepas hal yang diyakini 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal soal 

Sedangkan dipihak lain menurut Hamalik (2011) mengatakan 

bahwa ciri-ciri motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam pribadi, 

perubahan motivasi timbul karena perubahan organisme manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan, terjadi perubahan 

fisikologis yang menyebabkan emosi yang kemudian menjadi 

motif. 
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3) Motivasi ditandai dengan adanya reaksi-reaksi untuk mencapai 

tujuan, pribadi yang termotivasi akan membuat respon respon ke 

arah tujuan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, maka dapat diambil 

kesimpulan secara umum mengenai ciri-ciri motivasi yaitu: adanya 

ketekunan, ulet dan tidak mudah putus asa, menunjukkan minat terhadap 

pelajaran, lebih senang belajar mandiri, tidak cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin, serta mempunyai tekad mempertahan-kan pendapatnya. 

 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

Faktor-faktor yang mempengarui motivasi belajar menurut Siagian   

    (Mayangsari, 2012) adalah,diantaranya : 

1) Situasi ekonomi 

2) Keahlian atau ketrampilan seseorang 

3) Tersedianya lapangan kerja 

4) Kemampuan organisasi memberikan imbalan finansial tertentu 

5) Tingkat upah dan gaji yang berlaku didaerah tertentu dengan 

memperhitungkan antara lain indeks biaya hidup. 

6) Tingkat gaji dan upah yang berlaku untuk organisasi organisasi 

yang sejenis. 

7) Kebijakan pemerintah yang mengatur masalah-masalah ketenaga 

kerjaan. 

Sedang menurut Kamandoko (Susanto, 2013) mengungkapkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar seorang anak 
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adalah lingkungan rumah/keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

teman pergaulan (masyarakat). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

adalah situasi ekonomi, keahlian atau ketrampilan seseorang, cita-cita 

atau aspirasi peserta didik, kemampuan peserta didik, kondisi peserta 

didik yang meliputi kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan perserta 

didik baik sekolah, keluargamaupun teman pergaulan, dan unsur-unsur 

dinamis seperti perasaan, perhatian, kemauandan ingatan. 

 
c. Fungsi Motivasi Belajar 

Djamarah (2015:157) mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi  

motivasi dalam belajar yaitu: 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan  

Hasrat untuk belajar pada anak didik akan muncul karena ada 

sesuatu yang dicari untuk memuaskan rasa ingin tahunya 

terhadap sesuatu yang akan dipela- jari. Rasa ingin tahu itu 

mendorong anak didik untuk belajar. Motivasi yang berfungsi 

sebagai pendorong ini memengaruhi sikap apa yang seharusnya 

anak didik ambil dalam rangka belajar. 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik 

itu merupakan suatu kekuatan yang akan berubah menjadi 

gerakan psikofisik. Anak didik su- dah melaksanakan aktivitas 
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belajar dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses 

dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak 

perbua- tan belajar. 

3) Motivasi sebagai pengaruh perbuatan 

Anak didik yang memiliki motivasi dapat memilah perbuatan yang 

harus dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan. Seorang 

anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari mata pelajaran 

tertentu, tidak mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata 

pelajaran yang lain. Anak didik pasti akan mempelajari mata 

pelajaran yang menyimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu 

yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan 

dicapainya. Tujuan bela- jar itu itulah sebagai pengarah yang 

memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. 

Sardiman (2016:84) mengemukakan tiga fungsi motivasi, yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.  

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan dan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus ditinggalkan untuk men- capai tujuan yang diinginkan.  
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Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, dapat disebutkan 

bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah 

perbuatan. Adanya motivasi yang baik dalam belajar ditunjukkan dengan 

perbuatan yang dilakukan oleh anak didik yang akan menunjukkan hasil 

yang baik. 

 
d. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Siregar dan Nara (2015:50) motivasi dapat dibedakan 

menjadi moti-vasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan 

dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

luar, misalnya pemberian pujian, pemberian nilai, pemberian hadiah, dan 

faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. 

Motivasi intrinsik pada kenyataannya memiliki daya tahan yang lebih kuat 

dibanding motivasi ekstrinsik. Hal ini terjadi karena faktor ekstrinsik dapat 

saja mengakibatkan daya motivasi individu berkurang ketika faktor 

ekstrinsik tersebut mengecewakan seorang individu. 

Djamarah (2015:157) mengemukakan bahwa dalam membicarakan 

soal macam-macam motivasi, hanya akan dibahas dari dua sudut 

pandang, yaitu: 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang dapat berfungsi tanpa 

adanya rangsangan dari luar, karena dalam setiap diri individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk 
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belajar bersumber pada kebutuhan yang berisikan keharusan untuk 

menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi, motivasi 

intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, 

bukan sekadar atribut dan seremonial. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang dapat berfungsi karena 

adanya pe-rangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik 

apabila anak didik memiliki tujuan di luar faktor-faktor belajar. Anak 

didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar 

hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai niai yang tinggi, 

memperoleh gelar, kehormatan, dan sebagainya. Motivasi 

ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses 

belajar mengajar murid memerlukan motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

karena keduanya saling berhubungan agar murid memiliki keinginan untuk 

belajar. 

 
e. Ciri-Ciri Motivasi 

Sardiman (2016:83), menyatakan bahwa ciri-ciri murid memiliki 

motivasi yaitu sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas, artinya murid dapat bekerja secara terus-

menerus dalam waktu lama dan tidak berhenti sebelum selesai. 

Tekun menghadapi tugas contohnya seperti murid mulai 
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mengerjakan tugas tepat waktu, mencari sumber lain, tidak mudah 

putus asa, dan memeriksa kelengkapan tugas.  

2) Ulet menghadapi kesulitan, artinya murid tidak lekas putus asa 

dalam menghadapi kesulitan.  

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, artinya 

murid berani menghadapi masalah, mencari jalan keluar terhadap 

masalah yang sedang dihadapi dan tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi masalah.  

4) Lebih senang bekerja mandiri, artinya tanpa diminta murid 

mengerjakan apa yang menjadi tugasnya.  

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

6) Dapat mempertahankan pendapatnya  

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya  

8) Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah.  

 
f. Pentingnya Motivasi Dalam Belajar 

Belajar sangat dibutuhkan oleh murid untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta pengalaman murid. Motivasi sangat dibutuhkan murid 

ketika proses belajar. Hal ini disampaikan oleh Dimyati dan Mudjiono 

(2013:85-86), yang menyatakan Pentingnya motivasi belajar untuk murid 

adalah sebagai berikut: 

1) Mampu menyadarkan posisi pada awal belajar, proses, dan hasil 

akhir dari proses belajar.  
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2) Mampu menginformasikan mengenai kekuatan dari suatu usaha 

belajar, dibandingkan dengan teman sebayanya.  

3) Mampu mengarahkan dalam kegaitan belajar.  

4) Mampu membangkitkan semangat belajar.  

5) Mampu menyadarkan bahwa tedapat perjalanan belajar setelah 

itu bekerja namun disela-selanya dapat disisipi dengan waktu 

untuk istirahat dan bermain yang selaras. Proses menyadari akan 

adanya perjalanan belajar kemudian bekerja, diharapkan murid 

dapat menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya untuk 

mencapai suatu keberhasilan yang diharapkannya.  

Rifai dan Anni (2012:136) menyatakan bahwa adanya motivasi 

yang ada di dalam diri individu sangat penting untuk diciptakan, 

dikembangkan, dan dipelihara. Contohnya terdapat 2 anak yang 

mempunyai keahlian yang sama, memiliki peluang yang sama, dan 

kondisi lingkungan yang sama untuk mengapai tujuannya. Namun hasil 

yang diperoleh oleh kedua anak ini berbeda. Anak yang memiliki motivasi 

dalam dirinya akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada anak 

yang tidak memiliki motivasi dalam dirinya. Dengan kata lain, seorang 

murid yang tidak memiliki motivas dalam belajar, maka kegiatan belajar 

yang telah direncakannya tidak akan terwujud. Motivasi belajar dapat 

digunakan untuk menimbulkan kegiatan belajar. Motivasi tidak hanya 

penting untuk timbulnya belajar, tetapi juga penting untuk memperlancar 

proses belajar, dan hasil akhir dari belajar. Secara historik, sebagai 



53 
 

 
 

seorang pendidik yang bertugas untuk mendidik murid harus mengetahui 

kapan waktu pemberian motivasi terhadap murid, sehingga akan men- 

ciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan komunikasi 

antara guru dan murid dapat berjalan secara lancar selama proses 

pembelajaran. 

 
g. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Siregar dan Nara (2015:53), menyatakan bahwa terdapat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Berikut ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi: 

1) Cita-cita/ aspirasi pembelajar  

Cita-cita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar. Hal ini, dikarenakan motivasi murid akan meningkat ketika 

murid mempunyai sebuah cita-cita. 

2) Kemampuan Murid 

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seseorang 

yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, belum tentu memiliki 

kemampuan di bidang yang lainnya. Korelasi antara kemampuan 

murid dengan motivasi akan terlihat ketika murid mengetahui apa 

kemampuan yang dimilikinya. Murid yang telah mengetahui 

bakatnya akan termotivasi untuk memperdalam bakat yang 

dimilikinya. 
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3) Kondisi Murid 

Kondisi murid menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

Kondisi murid terbagi menjadi 2 yaitu kondisi fisik dan kondsi psikis. 

Hubungan kondisi fisik dan motivasi belajar dapat dilihat melalui 

keadaaan fisik murid. Keada an ini dapat terlihat secara jelas, 

contohnya ketika murid dalam keadaan lelah maka murid akan 

memiliki motivasi belajar yang rendah. Selain kondisi fisik, kondisi 

psikis juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

Murid yang memiliki kondisi psikis yang kurang baik seperti stres 

akan menimbulkan motivasi belajar murid menurun, namun 

sebaliknya murid yang memiliki psikis dalam keadaan gembira, 

senang, bahagia akan menyebabkan motivasi belajar murid akan 

meningkat. 

4) Kondisi Lingkungan Murid 

Kondisi lingkungan yang dimiliki murid merupakan faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar murid. Kondisi ini dapat terbagi 

menjadi 2 yaitu kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Kondisi lingkungan fisik contohnya murid yang memiliki lingkungan 

belajar yang tidak nyaman maka akan menurunkan motivasi belajar 

murid begitu pula sebaliknya siwa yang memiliki lingkungan belajar 

yang nyaman dapat meningkatkan motivasi belajar murid. selain 

kondisi fisik, kondisi lingkungan sosial murid juga mempengaruhi 

motivasi belajar siswa seperti teman sepermainannya, lingkungan 
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keluarga, dan teman sekelasnya. Lingkungan sosial yang tidak 

menunjukkan kebiasaan belajar dan mendukung kegiatan belajar 

akan berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar murid. 

6. Hasil Belajar 

Menurut Sopiatin dan Sahrani (Sudjana, 2017) mengemukakan 

bahwa, hasil belajar adalah kemampuan-kemapuan yang dimiliki murid 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Purwanto (2016) 

mendefinisikan bahwa: Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami 

dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil‟ dan “belajar”. Pengertian hasil 

(product) menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang di peroleh 

oleh peserta didik setelah ia melakukan suatu aktifitas dana tau setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 

Susanto (2013:5), mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan yang terjadi pada diri murid menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari proses belajar. Secara sederhana hasil 

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri murid akibat 

proses belajar. Perubahan perilaku akibat proses belajar bersifat relatif 

tetap. Perubahan tersebut dapat ditunjukkan ketika proses pembelajaran 

dan hasil belajar. Ketika pembelajaran, guru harus menetapkan tujuan 

belajar sehingga anak yang berhasil dalam proses belajar adalah anak 

dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh guru.  



56 
 

 
 

Rifa’i dan Anni (2015:67), menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang didapatkan murid setelah mengalami proses 

belajar. Perubahan tingkah laku yang didapatkan oleh murid tergantung 

pada apa yang dipelajarinya, sehingga jika murid belajar mengenai 

pengetahuan tentang suatu konsep maka murid akan mengalami 

perubahan perilaku mengenai penguasaan terhadap suatu konsep 

tersebut.  

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli, peneliti dapat 

menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki murid 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor akibat dari kegiatan 

belajar. Hasil belajar antara murid satu dengan murid yang lain akan 

berbeda-beda karena proses belajar. 

a. Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar memiliki 3 ranah, hal ini dijelaskan oleh Purwanto 

(2016:50-53) dan Sudjana (2017:49-54), dengan menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom. Berikut ini 3 ranah hasil 

belajar, yaitu terdiri dari: 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif merupakan suatu hasil dari proses belajar yang 

berhubungan dengan pengetahuan. Ranah kognitif ini mencakup: 

a) Mengingat (C-1) 

Mengingat merupakan proses meningkatkan ingatan atas materi 

yang disajikan dalam bentuk yang sama seperti yang diajarkan. 
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b) Memahami (C-2) 

Memahami merupakan kemampuan untuk melihat hubungan 

fakta dengan fakta atau kemampuan memahami makna atau 

arti dari suatu konsep. 

c) Mengaplikasikan (C-3) 

Mengaplikasikan merupakan kemampuan kognitif untuk 

memahami aturan, hukum, rumus, memecahkan masalah, dan 

lain sebagainya. Pengaplikasian merupakan kemampuan 

mental yang dimiliki oleh murid untuk memahami dan 

menerapkan suatu hukum, aturan, dan rumus secara nyata. 

d) Menganalisis (C-4) 

Menganalisis adalah kemampuan memahami sesuatu dengan 

menguraikan dan memecahkan ke dalam unsur-unsur. Analisis 

merupakan tipe hasil belajar yang kompleks yang 

memanfaatkan tipe unsur hasil belajar sebelumnya yaitu 

pengetahuan, pemahaman, dan analisis. 

e) Mengevaluasi (C-5) 

Mengevaluasi merupakan kemampuan membuat penilaian dan 

mengambil keputusan dari hasil penilainnya. 

f) Mencipta/Mengkreasi (C-6) 

Mencipta merupakan proses kognitif yang meletakkan unsur-

unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang 

koheren dan mengarahkan murid untuk menghasilkan suatu 
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prosuk yang baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur 

menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap, 

minat, dan konsep diri. Kategori tujuannya mencerminkan hierarki 

yang bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Ranah afektif menurut Krathworl (dalam 

Purwanto, 2016:51-52) dibedakkan menjadi 5 jenjang yaitu: 

menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisasikan, dan 

karakterisasi. 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan 

aktivitas fisik, misalnya melompat, menulis, membaca, menari, dan 

lain sebagainya. Menurut Harrow (dalam Purwanto 2016:52) yang 

menjelaskan bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibagi menjadi 6 

klasifikasi yaitu gerak refleks, gerak fundamental dasar, 

kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak keterampilan, dan 

komunikasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Susanto (2013:12) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu 
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1) Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Meliputi 

kecerdasan, minat, perhatian, dan motivasi belajar.  

2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama Temuan 

1. Lh. Ayu Sulastini, I Kt Dibia, 
Ni Wy. Arini 
 
 
Penerapan Penerapan 
Metode Quantum Teaching 
Berbantuan Media Gambar 
Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar IPA Kelas V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penerapan Penerapan Metode 
Quantum Teaching Berbantuan 
Media Gambar Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA 
Kelas V, menggunakan metode 
penelitian deskriptip kuantitatif. 
Hasil penelitian didapat dengan 
memberikan tes pilihan ganda 
sebanyak 20 soal kepada murid. 
Dari hasil penelitian didapat 
bahwa penggunaan metode 
quantum teaching dapat 
meningkatkan hasil belajar murid. 
Sebelum penerapan metode 
quantum teaching didapat rata-
data 63,11 kemudian meningkat 
menjadi 70,54 setelah 
penggunaan metod quantum 
teaching. 

2 Rahmita Citra Dewi, 
Desyandri, Yalvema Miaz 
 
Penerapan Model Quantum 
Teaching untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar 
Murid Kelas IV Sekolah 
Dasar 

Penerapan Model Quantum 
Teaching untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Murid Kelas IV 
Sekolah Dasar, Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(Class Action Research) atau yang 
disebut dengan PTK dengan 
pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Hasil belajar pada 
siklus I pada aspek kognitif 
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memperoleh rata-rata 77,6, aspek 
afektif memperoleh rata-rata 80,5, 
dan psikomotor memperoleh rata-
rata 77,5. Secara keseluruhan nilai 
yang diperoleh untuk hasil belajar 
murid pada siklus I ialah 78,5 
dengan kriteria baik. 

3 Ade Cucu Hermawan 
 
Penerapan Model Quantum 
Teaching Pada 
Pembelajaran Matematika 
Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Murid Kelas 
IIIB SD Negeri Bhayangkara 
Yogyakarta 

Penerapan Model Quantum 
Teaching Pada Pembelajaran 
Matematika Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Murid Kelas IIIB 
SD Negeri Bhayangkara 
Yogyakarta, Teknik Analisis yang 
digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif. Untuk mengukur 
motivasi murid selama 
pembelajaran berlansung dengan 
menggunakan lembar observasi 
untuk mencatat kegiatan yang 
berkaitan dengan motivasi belajar 
murid. 

4 Yesti Soel  
 
 
pengaruh penerapan 
metode Quantum teaching 
dalam pembelajarn IPS 
terhadapap motivasi dan 
hasil belajar murid kelas V 

Ada pengaruh penerapan metode 
Quantum teaching dalam 
pembelajarn IPS terhadapap 
motivasi dan hasil belajar murid 
kelas V jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif 
jenis esperimen (quasi esperimen) 
yang terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelas kontrol dan 
kelas esperimen. Pada kelas 
konrtrol menggunakan metode 
pembelajaran konfensional dan 
pada kelas esperimen diberikan 
perlakuan dengan metode 
quantum teaching. Populasi 
semua murid kelas V disekolah 
tersebut yakni sebanyak 60 orang 
murid. 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu maka persamaan dengan 

penelitian yang diteliti adalah menggunakan metode yang sama yaitu 
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model quantum teaching. Adapun perbedaan dengan penelitian yang 

diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan pada 

mata pelajaran IPS. 

 
C. Kerangka Pikir 

Media pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung merupakan salah satu dari sekian banyak 

faktor yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar murid. Penggunaan 

media pembelajaran yang tepat sangat penting dalam keberhasilan murid 

dalam belajar. Pembelajaran IPS yang selama ini diterapkan pada proses 

belajar mengajar masih bersifat monoton atau masih menggunakan 

metode konvensional dimana penggunaan media dalam pembelajaran 

masih kurang bahkan tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga 

motivasi dan hasil murid rendah. 

Media dalam pembelajaran IPS sangat mempengaruhi motivasi dan 

hasil belajar murid. Salah satu media yang mempengaruhi motivasi dan 

hasil belajar peserta didk adalah media gambar. Pada pembelajaran yang 

menggunakan media gambar merupakan salah satu media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Dengan 

adanya penggunaan media gambar dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, murid akan menjadi tertarik dalam mengikuti pelajaran, 

sehingga murid menjadi termotivasi dalam belajar, apabila murid telah 

termotivasi maka daya serap pemahaman murid pada materi yang 
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diajarkan akan menjadi lebih banyak sehingga dapat menyebabkan hasil 

belajar murid meningkat. 

Hasil belajar murid dapat diketahui dengan mengelompokkan murid 

ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Murid yang berada pada kelompok kontrol mendapatkan 

pembelajaran IPS tanpa menggunakan model quantum teaching 

sedangkan murid yang berada pada kelompok eksperimen mendapatkan  

pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching. Pada awal 

pembelajaran murid diberikan pretest (tes awal) dan diakhir pelajaran 

murid diberikan postest (tes akhir) dengan tujuan menguji menguji 

pemahaman murid dalam menerima materi pembelajaran IPS di kelas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPS 

Menggunakan Pembelajaran 

Konvensional 

Menggunakan Model 

quantum teaching  

Motivasi belajar murid kurang  Motivasi belajar murid tinggi 

Hasil Belajar murid berada di 

bawah KKM 

Hasil belajar murid meningkat 

dibandingkan pembelajaran 

konvensional 

Terdapat perbedaan penggunaan model quantum teaching 

terhadap motivasi dan hasil belajar murid dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang akan dicapai dan dipecahkan. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang 

mungkin benar atau justru salah. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu: 

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan model quantum 

teaching berbantuan media gambar dalam meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar murid pada pembelajaran IPS. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan penerapan model  quantum teaching 

dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid pada 

pembelajaran IPS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Jenis dari Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu), dimana 

desainnya memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelakasanaan eksperimen. Satu kelas sebagai kelas eksperimen 

(treatmen) dan satu kelas yang lain sebagai kelas pembanding atau 

kontrol.penelitian ini digunakan untuk melihat motivasi dan hasil belajar 

pada murid kelas V UPT SPF SDN 172 Borongkalukue. 

Desain penelitian ini yaitu kuasi eksperimen dengan jenis 

Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hamper sama dengan 

jenis Pretest-Posttest Control Group Design (Ibrahim, et. Al, 2018). Pada 

desain ini, kedua kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Dalam desain ini, terpilihlah kelas V.A sebagai kelas control dan kelas V.B 

sebagai kelas eksperimen.Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok 

eksperimen tidak berbeda signifikan. Secara rinci Nonequivalent Control 

Group Design atau Pretest-Posttest Control Group Design dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Tabel 3.1 Desain penelitian Nonequivalent Control Group Design 

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Eksperimen  O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

Sumber: Sugiono (2016:112) 

Keterangan : 

X : Treatmen (Kelompok eksperimen yang diberi 

treatmen yaitu Pembelajaran IPS 

menggunakan model quantum teaching         

O1 & O3 : Kedua kelompok diobservasi dengan pre-test 

untuk mengetahui belajar awal pembelajaran 

IPS 

O2 : pemberian posttest murid setelah mengikuti 

pembelajaran IPS 

O4 :  pemberian posttest murid yang diberi 

pembelajaran menggunakan model quantum 

teaching . 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas Kelas V di UPT SPF SDN 172 

Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Pemilihan 

tempat ini karena di sekolah tersebut hanya menggunakan pembelajaran 

konvensional dalam pembelajaran IPS sehingga murid merasa bosan 
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dalam proses belajar. Objek yang akan diteliti adalah Pengaruh 

Penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar murid dimasa pandemi Kelas V Di UPT SPF 

SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan mulai dari awal 

september sampai pada awal oktober 2021. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2016: 119) bahwa 

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh murid kelas V  

UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba yaitu kelas Va dan Vb dengan jumlah keseluruhan murid 

adalah 60 murid. 

                       Tabel.3.1 Jumlah murid kelas V 

Kelas Jumlah 

V A 30 

V B 30 

Jumlah 60 

 
Sumber data murid SDN 172 BorongKalukue pada tahun pelajaran 

2021/2022 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga 

dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian sampel yang digunakan 

sebanyak 60 orang murid dengan rincian 30 murid Kelas Va dan 30 Murid 

Kelas Vb.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

menghimpun data. Data yang diharapkan dalam penelitian ini bersumber 

dari data primer dan data sekunder. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tes. Secara fungsional kegunaan instrumen penelitian 

adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah 

menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan (Sukardi, 

2011:75). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 

a. Angket 

Sugiyono, (2016) mengemukakan instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Ridwan, (2013) juga mengemukakan validitas instrumen 

digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen sebagai alat untuk 

mengukur suatu variabel tertentu. Uji validasi yaitu menggunakan rumus 

kolerasi product moment dengan angka kasar. 
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b.  Tes  

   Tes ini berbentuk tes tertulis dengan jenis pilihan ganda dan 

dikembangkan sesuai dengan tingkatan taksonomi bloom yang telah 

direvisi oleh Anderson & Krathwohl. Tes digunakan untuk mengukur hasil 

belajar kognitif peserta didik. Sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan 

analisis validitas. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Observasi 

Digunakan untuk mendapatkan data-data awal yang diperlukan 

dalam penyusunan tesis ini dengan cara mengamati guru saat 

proses belajar mengajar berlangsung serta mengamati kegiatan 

belajar murid.  

2. Teknik Tes  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merupakan inti pelaksanaan 

eksperimen. Pada kelas eksperimen diberikan pelajaran dengan 

menggunakan model quantum teaching dan pada kelas kontrol 

menggunakan metode konvensional. Tes pembelajaran IPS pada 

masing-masing kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes awal dan tes akhir, adapun langkah-langkah 

pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut: 
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a) Tes awal (pretest) 

Tes awal dilakukan sebelum treatment, pretest dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh murid 

sebelum penggunaan model quantum teaching. 

b) Tindakan (treatment) 

Pada penelitian ini tindakan yang dilakukan dengan 

melakukan pembelajaran menggunakan model quantum 

teaching. 

c) Tes akhir (posttest) 

Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah posttest untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model quantum teaching. 

 
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian. 

1. Variabel Bebas (x) 

Kelas yang diberikan treatment media pembelajaran powerpoint 

adalah kelas eskperimen dengan menggunakan langkah-langkah 

tertentu hingga menuju kesimpulan, maka langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching yang 

dilakukan dalam penelitian hampir sama dengan langkah-langkah 

pembelajaran yag ada dalam buku murid akan tetapi media yang 

digunakan untuk menyampaikan materi pemebelajaran disampaikan 

menggunakan model quantum teaching. 
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2. Variabel Terikat (y) 

a. Motivasi  

Motivasi belajar merupakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Motivasi 

belajar diukur dengan indikator tekun menghadapi tugas, ulet dalam 

menghadapi tugas, menunjukkan motivasi terhadap macam-macam 

masalah, lebih senang bekerja mandiri, dan cepat bosan pada tugas-

tugas rutin. 

b. Hasil belajar kognitif IPS 

Pencapaian hasil belajar murid berupa nilai yang diperoleh 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan guru kepada 

murid melalui evaluasi atau penilaian pada pembelajaran IPS. Hasil 

belajar yang dicapai oleh murid mencakup penilaian penguasaan yang 

bersifat kognitif berupa hasil pretest dan posttest. Bukti ketercapaian 

kemampuan tersebut dapat dilihat dari bentuk skor atau nilai yang 

berupa angka. Ukuran tersebut diperoleh setelah murid menjawab 

instrumen tes pengetahuan yang disusun dalam bentuk pilihan ganda 

dengan 4 pilhan jawaban. Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini 

difokuskan pada ranah kognitif artinya hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil 

posttest dengan instrumen tes sebanyak 20 soal sedangkan tes yang 
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dibuat merupakan tes produk yang diturunkan dari ranah pengetahuan 

C1,C2,C3,C4 dan C5 pada Taxonomi Bloom. Indikator yang dibuat juga 

disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

pembelajaran yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

atas dua yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Angket Motivasi murid  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup. Angket tertutup terdiri atas pertanyaan atau pernyataan 

dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Angket motivasi 

belajar murid terdiri dari 20 butir pertanyaan atau pernyataan dalam 

bentuk checklist, adapun penilaian atau penskoran untuk masing-

masing butir menurut skala Likert yaitu: (1) SS (Sangat Setuju), (2) S 

(Setuju), (3) KS (Kurang Setuju), (4) TS (Tidak Setuju), dan (5) STS  

Sangat Tidak Setuju. 

Setelah melakukan skoring pada setiap responden kemudian 

dilakukan kategorisasi. Kategorisasi dilakukan menurut kriteria Azwar 

yaitu disusun berdasarkan distribusi normal dengan model kategori 

jenjang (ordinal). Tujuan kategorisasi ini adalah menempatkan individu 

ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang 
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menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 

2013). 

Tabel 3.2 kategorisasi  

Norma kategorisasi menurut Azwar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Perhitungan Kategorisasi 

X item ≤ x    1,5σ Sangat Tinggi 

x    0,5 σ  X item  x    1,5 σ Tinggi 

x - 0,5 σ   X item  x    0,5 σ Cukup 

x -1,5 σ   X item  x - 0,5 σ Rendah 

x -1,5 σ   X item Sangat Rendah 

Keterangan : 

x  = Mean teoritik, rata-rata teoritik dari skor maksimum dan 

minimum. 

σ = simpangan baku, luas jarang rentang yang dibagi dalam 6 

satuan deviasi. 

Dari perhitungan tabel kategorisasi di atas, maka didapatkan 

kategorisasi motivasi belajar sebagai berikut: 

93- 115 = Sangat Tinggi 
78-  92 = Tinggi 
63-  77 = Cukup 
48-  62 = Rendah 
23-  47  = Sangat Rendah 
 

b. Tes Hasil Belajar IPS 

Pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini sesuai 

dengan desain penelitian eksperiman yang dijelaskan. Penggunan 

metode pretestt-posttest nonequivalent control group design dilakukan 

dengan melakukan pengambilan data untuk kedua kelas, baik kelas 

kontrol dan juga kelas eksperimen. Tes pembeda awal dilakukan 

bertujuan untuk mengukur perbedaan pengetahuan murid, sehingga 



73 
 

 
 

pemilihan sampel yang digunakan dapat dinyatakan dengan tepat untuk 

penelitian. Pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

secara acak berdasarkan kelompok kelas. Kelas eksperimen 

menggunakan kelas Va sedangkan kelas kontrol yang digunakan 

adalah kelas Vb. Tes yang digunakan diberikan pada akhir perlakuan 

atau setelah penerapan dengan model quantum teaching untuk kelas 

eksperimen. Kelas kontrol diberikan tes setelah selesai penerapan 

dengan pembelajaran konvensional.  

 Adapun kriteria pengukuran hasil belajar berdasarkan KKM satuan 

pendidikan (Depdikbud) adalah : 

                Tabel  3.3 Kriteria Pengukuran hasil belajar (Kognitif) 

Skala Nilai Keterangan 

<75 D Perlu Bimbingan 

75-83 C Cukup 

84-92 B Baik 

93-100 A Sangat Baik 

      

       Tabel  3.4 Kriteria Pengukuran hasil belajar (Afektif) 

Skala Nilai Keterangan 

1 D Perlu Bimbingan 

2 C Cukup 

3 B Baik 

4 A Sangat Baik 

                

Teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok 

yang didasarkan atas tendensi sentral dari kelompok eksperimen dan 

kontrol menggunakan modus, median dan mean. Selain itu, data yang 

diperoleh dikelompokkan berdasarkan kriteria ketuntasan belajar 

peserta didik yang digunakan UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 
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Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba seperti pada tabel 3.3 

dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Kriteria Nilai Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

Nilai KKM Keterangan 

 75 Tuntas 

74 Belum Tuntas 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan Model 

Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap Motivasi Dan 

Hasil Belajar Murid di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT SPF 

SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, 

maka digunakan analisis uji-beda/ t-test (Analisis data dengan 

menggunakan software SPSS 20.0 for windows). Sebelum melakukan 

analisis hipotesis maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas yang 

bertujuan untuk melihat data tersebut telah berdistribusi normal dan 

homogen. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov - Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah “bahwa jika nilainya di atas 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 

maka diinterpretasikan sebagai tidak normal” 
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b. Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada pretest  > 0,05, artinya data pretest kelompok ekperimen 

dan kelompok kontrol merupakan varian yang sama, sedangkan nilai 

signifikansi pada posttest > 0,05 yang berarti data posttest kelompok 

ekperimen dan kelompok kontrol merupakan varian yang sama. 

c. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap Motivasi 

Dan Hasil Belajar Murid di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT 

SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba. 

 
Perhitungan dilakukan menggunakan uji-t (Independent Samples t-

Test) dengan bantuan SPSS 20.0 for windows dengan taraf signifikansi 

0,05. Uji-t dilakukan apabila data terdistribusi normal dan homogen 

dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai sig.(2-tailed) > α (0,05) maka 

H0 diterima (tidak terdapat pengaruh penggunaan model quantum 

teaching pada pembelajaran IPS); dan jika nilai sig.(2-tailed) ≤ α (0,05) 

maka H0 ditolak dengan syarat nilai mean kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai mean kelas kontrol (terdapat pengaruh 

penggunaan model quantum teaching pada pembelajaran IPS) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap Motivasi 
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Dan Hasil Belajar Murid di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT 

SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba. 

Hipotesis matematis yaitu: 

H0 : µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ2 

Dengan H0 :  Tidak terdapat perbedaan pembelajaran IPS 

dengan model quantum teaching dengan 

menggunakan cara konvensional. 

 H1 : Terdapat perbedaan pembelajaran IPS dengan 

model quantum teaching dengan menggunakan 

cara konvensional. 

 

Perhitungan dilakukan menggunakan uji-t (Independent Samples t-

Test) dengan bantuan SPSS 20.0 for windows dengan taraf signifikansi 

0,05. Uji-t dilakukan apabila data terdistribusi normal dan homogen 

dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai sig.(2-tailed) > α (0,05) maka 

H0 diterima (tidak terdapat pengaruh penggunaan model quantum 

teaching); dan jika nilai sig.(2-tailed) ≤ α (0,05) maka H0 ditolak dengan 

syarat nilai mean kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

mean kelas kontrol (terdapat pengaruh penggunaan model quantum 

teaching). 



77 
 

 
 

Pada kelompok pertama, dilakukan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode konvensional, yaitu dengan ceramah dan tanya 

jawab. Setelah itu kemudian diberikan perlakuan dengan menggunakan 

model quantum teaching.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.Deskripsi Lokasi penetian 

Penelitian ini  berlokasi di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

Kecematan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Sekolah ini berdiri tahun 

1976 dengan tahun operasional 1977 sebagai sekolah pendidikan guru 

dan pada tahun 1985 barulah beroperasional sebagai sekolah dasar (SD) 

.Sekolah ini berada di daerah pesisir pantai dan bersebelahan dengan 

salah satu pasar tradisional terkenal dikabupaten Bulukumba yang 

beralamat dijalan layang.Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, SDN 172 

Borongkalukue memiliki 8 rombongan belajar dengan jumlah murid 

sebanyak 192 orang, dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 90 orang 

dan jumlah murid perempuan sebanyakm 102 orang.  Jumlah guru 

sebanyak 10 orang  dan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 4 orang 

yakni tenaga perpustakaan dua orang serta clining servis 1 orang serta 

satpam 1 orang. Kurikulum yang diterapkan disekolah tersebut adalah 

kurikulum 2013 mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Fasilitas yang 

tersedia disekolah ini adalah perpustakaan, taman, kantin, WC/Toilet, 

perumahan sekolah. Profil UPT SPF SDN 172 Borongkalukue dapat 

dilihat pada table 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1. Profil SDN 172 Borongkalukue 

Nama Sekolah SDN 172 Borongkalukue 

Nama Kepala Sekolah Halija.S.Pd.,M.M 

NSS 101190406015 

NPSN 40301642 

Alamat Jln. Layang  

Desa/Kelurahan Terang-terang 

Kecamatan Ujungbulu 

Kabupaten Bulukumba 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Pendirian 1976 

Luas Tanah 2.392 m2 

Status Negeri 

Stastus dalam Gugus Sekolah Inti 

Nilai Akreditasi B (Tahun 2018) 

Email  Sdn172borongalukue@yahoo.com 

 
Tabel 4.2. Daftar Nama Guru kelas dan guru Mata Pelajaran 

UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

No Nama Jabatan 

1. Halija.S.Pd.,M.M Kepala Sekolah 

2. Ramlia.S.Pd Guru Kelas VI.a 

3. Andi Hastrituti. S.Pd Guru kelas VI.b 

4. Hasniwati.S.Pd.SD Guru Kelas V. A 

5. Nurbaeti.S.Pd.SD Guru Kleas V.b 

6. Yesti Soel.S.Pd Guru Kelas IV 

7. Uni Astuti. S.Pd Guru Kelas III 

8. Farida.S.Pd.SD Guru Kelas II 

9. Irmawati.S.Pd Guru Kelas I 

10. Ambo Sakka.S.Pd Guru Penjas 

11. Noviyawati Nur.S.Pd.I Guru PAI 

 
 Sumber: Administrasi SDN 172 Borongkalukue kabupaten Bulukumba 

2. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis esperimen 

(Quasi Eksperimen) yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan 
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perlakuan pada saat proses belajar mengajar berlangsung menggunakan 

model quantum teaching dengan jumlah  murid sebanyak 30 orang, 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan dan 

hanya menggunakan pembelajaran konvensional atau ceramah yang 

berjumlah 30 orang.  

Sebelum melaksanakan penelitian, pada tanggal 4 Agustus 2021, 

peneliti melakukan silaturahmi UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, untuk membicarakan 

rencana penelitian bersama kepala sekolah dan wali kelas V.A dan wali 

kelas V.B. Dari hasil diskusi menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan 

penelitian mengikuti jadwal mata pelajaran yang dilaksanakan dua kali 

seminggu yaitu setiap hari selasa dan Rabu, dengan alokasi waktu 2X40 

menit. 

Awal pelaksanaan penelitian yaitu pada hari Senin tanggal 9 

Agustus 2021 pada murid kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas 

V B sebagai kelas Kontrol di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Adapun mata pelajarannya 

yaitu berpusat pada pelajaran IPS dengan  menerapkan model quantum 

teaching pada kelas VB dan pembelajaran konvensial pada kelas VA. 

Proses penelitian eksperimen ini direncanakan yakni diberikan pretest 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian memberikan 

perlakukan pada kelas eksperimen. Setelah itu, diberikan postest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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3. Penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS 

Terhadap Motivasi belajar di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di 

UPT SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba 

a. Motivasi Belajar Murid Sebelum Penerapan Model Quantum 

Teaching 

Disitribusi Hasil Pretest Motivasi Belajar Murid kelas kontrol 

dan eksperimen sebelum penerapan model quantum teaching. 

Tabel 4.3 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Motivasi Belajar 
Pretest Kelas Kontrol 

 

Sumber :Hasil Pretest motivasi Murid UPT SPF SDN 172 

Borongkalukue 

 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori motivasi belajar murid 

sebelum penerapan model quantum teaching sebanyak 4 murid 

(13,3%) berada pada kategori sangat rendah dan 86,7% berada pada 

kategori rendah 0 dan tidak ada murid yang berada pada kategori 

cukup begitupun pada kategori tinggi dan sangat tinggi. 

 

 

 

 

No Interval nilai Kategori Frekuensi Persen (%) 

1 23 – 47  Sangat Rendah 4 13,3 

2 48 – 62  Rendah 26 86,7 

3 63 – 77  Cukup 0 0 

4 78 – 92 Tinggi 0 0 

5 93 – 105  Sangat Tinggi 0 0 

   30 100 
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S
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Sumber : Hasil Pretest Motivasi Murid UPT SPF SDN 172 
Borongkalukue 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat kategori motivasi  belajar murid kelas 

eksperimen sebelum penerapan model quantum teaching sebanyak 1 

murid (3,3%) berada pada kategori sangat rendah dan 96,7% berada 

pada kategori rendah pada kategori cukup tinggi maupun sangat tinggi 

tidak ada. 

Grafik 4.1 Perbandingan Kategori Motivasi Belajar Murid  
Kelas Kontrol Dengan Kelas Eksperimen Sebelum Penerapan 

Model Quantum Teaching 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Interval nilai Kategori Frekuensi Persen (%) 

1 23 – 47  Sangat Rendah 1 3,3 

2 48 – 62  Rendah 29 96,7 

3 63 – 77  Cukup 0 0 

4 78 – 92 Tinggi 0 0 

5 93 – 105  Sangat Tinggi 0 0 

   30 100 
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Dari grafik di atas terlihat motivasi belajar murid kelas kontrol dan 

eksperimen sebelum menggunakan model quantum teaching tidak jauh 

berbeda. 

b. Motivasi Belajar Murid Setelah Penerapan Model Quantum 

Teaching 

1. Hasil Posttest Motivasi Belajar Murid  

Untuk melihat motivasi belajar murid setelah penerapan model 

quantum teaching maka pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

diberikan angket motivasi murid. Hasil pretest dari motivasi murid pada 

kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Disitribusi ketagori motivasi belajar murid kelas kontrol dan   

eksperimen setelah penerapan model quantum teaching 

Tabel 4.5 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Motivasi Belajar 
Postest Kelas Kontrol 

Sumber : Hasil Post test Motivasi Murid UPT SPF SDN 172 
Borongkalukue 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori motivasi belajar murid kelas 

kontrol dengan menggunakan metode konvensional sebanyak 1 murid 

(3,33%) berada pada kategori rendah, 27 murid (90%) berada pada 

kategori cukup, dan 2 murid (6,67%) berada pada kategori tinggi. 

 

No Interval nilai Kategori Rata-rata Persen (%) 

1 23 – 47  Sangat Rendah 0 0 

2 48 – 62  Rendah 1 3,33 

3 63 – 77  Cukup 27 90 

4 78 – 92 Tinggi 2 6,67 

5 93 – 105  Sangat Tinggi 0 0 

   30 100 
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Tabel 4.6 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Motivasi Belajar 
Posttest Kelas Eksperimen 

Sumber : Hasil Post test Motivasi Murid UPT SPF SDN 172 
Borongkalukue 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori motivasi belajar murid kelas 

eksperimen setelah penerapan model quantum teaching tidak ada lagi 

murid yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, 2 murid 

(6,67%) berada pada kategori tinggi, 17 murid (56,66%) berada pada 

kategori tinggi dan 11 murid (36,67%) berada pada kategori sangat tinggi.  

Grafik 4.2 Perbandingan Kategori Motivasi Belajar Murid  Kelas 
Kontrol Dengan Kelas Eksperimen Sebelum Penerapan Model 

Quantum Teaching 
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Dari grafik di atas terlihat perbedaan post test motivasi belajar murid 

yang menggunakan model quantum teaching dengan menggunakan 

metode konvensional. 

 
4. Penerapan Model Quantum Teaching Dalam Pembelajaran IPS 

Terhadap Hasil Belajar di Masa Pandemi Pada Murid Kelas V di UPT 

SPF SDN 172 Borongkalukue Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba 

a. Hasil Belajar Murid Sebelum Penerapan Metode Quantum 

Teaching 

 
Disitribusi ketagori hasil belajar murid kelas kontrol dan 

eksperimen sebelum penerapan model quantum teaching 

Tabel 4.7 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar 
Pretest Kelas Kontrol 

 

 

             Sumber : Hasil Pretest kelas kontrol Murid UPT SPF SDN 172 
                                                   Borongkalukue 

 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori hasil belajar murid kelas 

kontrol sebelum penerapan model quantum teaching sebanyak 26 murid 

(86,67%) berada pada kategori kurang, dan 4 murid (13,33%) berada 

pada kategori sedang. 

 

 

No Interval nilai Kategori Rata-rata Persen (%) 

1 < 74  Kurang 25 83.33 

2 75 - 84  Sedang 5 16,67 

3 85 – 92   Tinggi 0 0 

4 92 – 100  Sangat Tinggi 0 0 
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Tabel 4.8 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar 
Pretest Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pretest kelas eksperimen Murid UPT SPF SDN 

172 Borongkalukue 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori hasil belajar murid kelas 

eksperimen sebelum penerapan model quantum teaching, 28 murid 

(93,33%) berada pada ketegori kurang dan 2 murid (6,67%) berada pada 

kategori sedang. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar IPS sebelum 

penerapan model quantum teaching tidak terlihat perbedaan yang jauh 

Grafik 4.3 Perbandingan Kategori Hasil Belajar Murid  Kelas 
Kontrol Dengan Kelas Eksperimen Sebelum Penerapan Model 

Quantum Teaching 
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Dari grafik di atas terlihat bahwa sebelum penggunaan model 

quantum teaching hasil belajar murid kelas kontrol dan eksperimen tidak 

jauh berbeda. 

b. Hasil Belajar Murid Setelah Penerapan Model Quantum 

Teaching 

 
Untuk melihat hasil belajar murid setelah penerapan model 

quantum teaching maka pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

diberikan soal posttest murid. Hasil posttest hasil belajar murid pada kelas 

kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Disitribusi ketagori minat belajar murid kelas kontrol dan  

eksperimen sebelum penerapan model quantum teaching. 

Tabel 4.9 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar 
Posttest Kelas Kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Posttest  Murid UPT SPF SDN 172 
Borongkalukue 

 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori hasil belajar murid kelas 

kontrol dengan menggunakan metode konvensional sebanyak 12 murid 

(40%) berada pada kategori kurang, dan 14 murid (46,67%) berada pada 

kategori sedang dan 4 murid (13,33%) berada pada kategori tinggi. 

 

 

No Interval nilai Kategori Rata-rata Persen (%) 

1 < 74 Kurang 12 40,0 

2 75 - 84  Sedang 14 46,67 

3 85 – 92   Tinggi 4 13,33 

4 92 – 100  Sangat Tinggi 0 0 
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Tabel 4.10 Distribusi Dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar 
Posttest Kelas Eksperimen 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Posttest Murid UPT SPF SDN 172 
Borongkalukue 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat kategori hasil belajar murid kelas 

eksperimen setelah penerapan model quantum teaching, 2 murid (6,67) 

berada pada ketegori kurang, 6 murid (20%) berada pada kategori 

sedang, 20 murid (66,66%) berada pada kategori tinggi dan 2 murid 

(6,67%) berada pada kategori sangat tinggi. 

Grafik 4.4 Perbandingan Kategori Hasil Belajar Murid  Kelas 
Kontrol Dengan Kelas Eksperimen Setelah Penerapan Model 

Quantum Teaching 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa setelah penggunaan model quantum 

teaching hasil belajar murid kelas kontrol dan eksperimen terdapat 

perbedaan. 
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c. Pretest Posttest Motivasi Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan model quantum 

teaching terhadap motivasu belajar murid, maka dilakukan uji 

independent sampel t-test. Sebelum melakukan uji independent sample 

t-test maka dilakukan beberapa tahapan. 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat  normal atau tidaknya 

penyebaran data dari hasil variabel penelitian. Untuk melihat uji 

normalitas baik pretest maupun post test dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Pretest Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Dan Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kontrol Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Prete

st 

Kontrol .136 30 .167 .959 30 .300 

Eksperimen .132 30 .190 .964 30 .386 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

  Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi pretest motivasi 

belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen > 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Posttest Motivasi Belajar Kelas 
Kontrol Dan Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kontrol Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Kontrol .126 30 .200
*
 .977 30 .743 

Eksperimen .079 30 .200
*
 .966 30 .429 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi posttest motivasi 

belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen > 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk menguji apakah varians-varians tersebut 

homogen atau tidak. hasil uji homogenitas  menggunakan Levene’s Test 

of Equality of Error Variance’s.  

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Pretest Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Dan Eksperimen 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Prete

st 

Based on Mean 1.120 1 58 .294 

Based on Median 1.092 1 58 .300 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.092 1 57.064 .300 

Based on trimmed mean 1.105 1 58 .297 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi based on mean 

pretest motivasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 0,294 > 0,05. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Posttest Motivasi Belajar Kelas 
Kontrol Dan Eksperimen 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Prete

st 

Based on Mean 3.632 1 58 .062 

Based on Median 3.837 1 58 .055 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.837 1 56.389 .055 

Based on trimmed mean 3.607 1 58 .063 
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi based on mean 

posttest belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 0,062 > 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen.  

 

d. Pretest Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan model quantum 

teaching terhadap hasil belajar murid, maka dilakukan uji independent 

sampel t-test. Sebelum melakukan uji independent sample t-test maka 

dilakukan beberapa tahapan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat  normal atau tidaknya 

penyebaran data dari hasil variabel penelitian. Untuk melihat uji normalitas 

baik pretest maupun post test dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Pretest Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Dan Eksperimen 

 

Tests of Normality 

 Kontrol Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretes

t 

Kontrol .148 30 .094 .944 30 .118 

Eksperimen .155 30 .064 .931 30 .054 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi pretest hasil belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut berdistribusi normal. 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Posttest Motivasi Belajar Kelas 
Kontrol Dan Eksperimen 

 

Tests of Normality 

 Kontrol Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Prete

st 

Kontrol .143 30 .118 .937 30 .076 

Eksperimen .152 30 .076 .937 30 .077 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi posttest hasil belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk menguji apakah varians-varians tersebut 

homogen atau tidak. hasil uji homogenitas  menggunakan Levene’s Test 

of Equality of Error Variance’s.  

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Pretest Hasil Belajar Kelas Kontrol 
Dan Eksperimen 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Prete

st 

Based on Mean .042 1 58 .839 

Based on Median .067 1 58 .797 

Based on Median and with 

adjusted df 

.067 1 57.861 .797 

Based on trimmed mean .041 1 58 .840 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi based on mean 

pretest hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 0,839 > 0,05. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol 
Dan Eksperimen 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Prete

st 

Based on Mean .103 1 58 .749 

Based on Median .083 1 58 .775 

Based on Median and with 

adjusted df 

.083 1 55.726 .775 

Based on trimmed mean .065 1 58 .800 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi based on mean 

posttest hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 0,749 > 0,05. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak tiga kali pertemuan, baik pada kelas eksperimen maupun pada 

kelas kontrol dan dilakukan secara bergantian. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 2 bulan di SDN 172 Borongkalukue untuk menerapakan model 

quantum teaching pada murid kelas V yang tediri dari dua kelas yakni 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang populasi murid 60 orang.  

Untuk melihat pengaruh penggunaan model quantum teaching pada 

pembelejaran IPS terhadap motivasi belajar murid pada penelitian ini 

diberikan angket pretes dan posttest kepada murid pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis esperimen 

(Quasi Eksperimen) yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan 

perlakuan pada saat proses belajar mengajar berlangsung menggunakan 
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model quantum teaching dengan jumlah  murid sebanyak 30 orang, 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan dan 

hanya menggunakan pembelajaran konvensional yang berjumlah 30 

orang. 

Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari model quantum teaching terhadap hasil dan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ternyata penerapan 

model quantum teaching dalam kegiatan belajar mengajar memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil dan motivasi belajar siswa. 

Adanya pengaruh dapat diketahui melalui perbandingan hasil belajar antar 

kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

merupakan kelas yang menggunakan model quantum teaching, 

sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Dalam penerapannya model quantum 

teaching memiliki kelebihan antara lain, pembelajaran menjadi lebih 

nyaman dan menyenangkan, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat mencoba 

melakukannya sendiri, pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima 

atau dimengerti oleh siswa, model quantum teaching lebih melibatkan 

siswa, maka saat proses pembelajaran perhatian murid dapat dipusatkan 

kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan saat melakukan penelitian ini 

baik kondisi kelas, ekspresi siswa antara kelas yang menerapkan model 
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quantum teaching dan kelas yang menerapkan pembelajaran 

konvensional terlihat berbeda. Perbedaan antara keduanya menunjukkan 

bahwa kelas yang menerapkan model quantum teaching tercipta kondisi 

kelas yang terlihat kondusif, sedangkan pada kelas yang menerapkan 

model pembelajaran konvensional kurang terlihat ada yang istimewa.  

Untuk melihat perbedaan antar kelas yang menerapkan model 

quantum teaching dan konvensional dapat dilihat deskripsinya pada tabel 

yang diperlihatkan berikut ini. Perhatikan perbedaan kondisi dari kedua 

kelas pada tabel berikut:  

Tabel 4.19 Deskripsi Perbedaan Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
1. Guru sebagai pemberi ilmu 

pengetahuan, rekan belajar, 

pembimbing dan fasilitator  

2. Guru menumbuhkan semangat 

dan minat siswa dengan 

menjelaskan manfaat dari 

mempelajari materi pelajaran. 

Guru juga memberikan motivasi 

pada siswa untuk tetap rajin 

belajar baik di sekolah maupun 

saat di rumah. 

3. Dalam pembelajaran model 

Quantum Teaching guru harus 

selalu menunjukkan sikap 

kegembiraan dan banyak senyum. 

4. Siswa terlihat gembira dan 

bergairah mengikuti pelajaran. 

Karena para siswa tidak merasa 

takut ataupun malu untuk bertanya 

pada guru mengenai materi yang 

belum dipahami. Bisa dikatakan 

siswa menjadi lebih aktif. 

5. Dalam pembelajaran model 

1. Pembelajaran berpusat pada guru 

2. Sikap guru masih terlihat biasa 

karena guru tidak begitu 

memperhatikan semangat dan 

minat para siswanya.  

3. Ekspresi guru selalu datar. 

Bersikap riang atupun 

menunjukkan senyum pada saat 

tertentu saja.  

4. Siswa masih bersikap pasif. Selalu 

mengiyakan apa yang dikatakan 

guru. Kemungkinan besar hal ini 

dipengaruhi karena para siswa 

masih bersikap kurang bergairah 

mengikuti pelajaran, bersikap 

kurang antusias ataupun takut 

pada guru.  

5. Dalam pembelajaran konvensioanl 

tidak dilengkapi dengan perayaan 

pada siswa yang melakukan 

keberhasilan. 
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Quantum Teaching dilengkapi 

dengan memberikan pengakuan 

pada siswa yang telah berhasil 

mencapai sesuatu atau 

menyelesaikan suatu hal. Hal ini 

bisa dikatakan dengan istilah 

rayakan. Merayakan keberhasilan 

dapat diwujudkan misalnya 

dengan tepuk tangan, tiga kali 

hore, catatan pribadi, pengakuan 

kekuatan dan lain sebaginya. 

 
Dalam model quantum teaching siswa sebagai mitra dalam belajar, 

mereka harus mengembangkan dan bertanggung jawab atas pendidikan 

mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa model quantum teaching juga 

bersifat kontruktivisme. Dalam teori konstruktivisme pengetahuan riil bagi 

para siswa adalah sesuatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa itu 

sendiri. Sardiman A.M (2004) menyebutkan bahwa meskipun dalam 

penelitian ini tidak bisa sepenuhnya menumbuhkan sikap siswa yang 

seperti itu, tetapi sedikit-sedikit siswa telah mulai mampu melakukan hal 

tersebut. Misalnya saat peneliti memerintah beberapa siswa untuk 

menjelaskan materi pelajaran ke depan kelas. Diantara mereka ada yang 

masih merasa malu-malu, tetapi setidaknya mereka mau berusaha.  

Dalam sistem model quantum teaching pada salah satu kerangka 

pembelajarannya terdapat fase “tumbuhkan”. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menumbuhkan minat dan semangat siswa untuk mengikuti 

pelajaran melalui penggambaran masa depan. Penggambaran masa 

depan untuk menumbuhkan kegairahan tentang apa yang akan terjadi 

baik itu semester depan, minggu berikutnya atau suatu saat pada hari itu 
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juga. Bobbi DePorter (2010) bahwa melalui penggambaran ini 

bahwasanya segala tindakan yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

“segalanya bertujuan”. Yang demikian merupakan salah satu prinsip pada 

model quantum teaching. Penggambaran tentang segala hal yang 

dilakukan memiliki tujuan salah satunya yang dapat dijelaskan pada siswa 

bahwa mempelajari materi ini penting dikarenakan satu variabel 

merupakan materi yang berkaitan dengan materi di kelas V. Sebagaimana 

yang telah diketahui bahwa materi di dalam IPS saling berkaitan dan 

berkelanjutan. Selain itu, penggambaran suatu materi yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi cara untuk 

memotivasi siswa agar tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Tidak 

hanya belajar saat di sekolah tetapi saat belajar di rumah juga.  

Pada salah satu kerangka model quantum teaching yaitu 

“demonstrasikan”. Pada langkah ini siswa diberi kesempatan untuk 

menjelaskan materi pelajaran pada teman-temannya. Adanya kegiatan ini 

bisa menumbuhkan keberanian siswa dan juga meningkatkan 

kepercayaan dirinya. Pada definisi quantum teaching yaitu model 

pembelajaran yang meriah dengan segala nuansanya. Tidak hanya itu 

model quantum teaching juga menyertakan kaitan, interaksi, dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar.  

Dalam model quantum teaching peneliti secara sadar menciptakan 

kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. Kegembiraan membuat 

siswa siap belajar dengan lebih mudah dan bahkan mengubah sikap 
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negatif. Hal ini tampak berbeda dengan kelas yang menerapkan 

pembelajaran konvensional. Pada kelas yang menerapkan pembelajaran 

konvensional perasaan gembira terputus dari belajar, dan belajar menjadi 

pengalaman yang datar. Siswa pada kelas yang menerapkan model 

quantum teaching tampak begitu aktif menanyakan pertanyaan-

pertanyaan dan terlibat ikut menjelaskan.  

Pada pertemuan ketiga pembelajaran yang dilakukan juga 

menerapkan diskusi kelompok. Teori yang mengembangkan model 

quantum teaching juga menerapkan adanya pembelajaran kelompok. Hal 

ini berarti dalam model quantum teaching juga menerapkan adanya kerja 

kelompok (cooperative learning) yang dikemukakan oleh Johnson dan 

Johnson. 

Dalam model quantum teaching juga dilengkapi dengan memberi 

(dan menerima) pengakuan. Karena prinsip dasar model quantum 

teaching yang lain adalah akui setiap usaha. Semua orang senang diakui. 

Menerima pengakuan membuat kita merasa bangga, percaya diri dan 

bahagia. Bobbi DePorter (Hal. 61) mengemukakan bahwa mengadakan 

perayaan bagi siswa mendorong mereka memperkuat rasa tanggung 

jawab dan mengawali proses belajar mereka sendiri. Perayaan 

mengajarkan kepada siswa mengenai motivasi hakiki. Pujian yang siswa 

dapatkan mendorong mereka tetap dalam keadaan prima. Kemudian jika 

dilain waktu siswa menghadapi tantangan untuk mengerjakan pertanyaan 

yang sulit maka asosiatif perayaan atau pemberian pujian akan 
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mendorongnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam 

penelitian ini ungkapan pemberian pengakuan yang digunakan antara lain 

tepuk tangan, catatan pribadi, dan pengakuan kekuatan.  

Selain tentunya hasil belajar siswa yang menerapkan model 

quantum teaching lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

yang menerapkan pembelajaran konvensional, kondisi kelas juga lebih 

menyenangkan pada kelas yang menerapkan model quantum teaching 

dibanding pada kelas yang menerapkan pembelajaran konvensional. 

Sementara itu, motivasi belajar siswa sebagai salah satu variabel 

terikat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil angket motivasi 

belajar siswa cenderung tinggi. Hasil angket motivasi belajar  tersebut 

menunjukkan bahwa siswa cenderung menyatakan tekun dalam 

pembelajaran IPS siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri 

yang diberikan oleh guru dan siswa menyatakan senang dan bersemangat 

bekerja dalam berkelompok ketika menyelesaikan tugas yang terkait 

dengan solusi pemecahan masalah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan model 

quantum teaching terhadap hasil dan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 172 Borongkalukue Kecamatan 

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar IPS siswa kelas V SDN 172 Borongkalukue Kecamatan 

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba termasuk kategori tinggi setelah 

diterapkan model quantum teaching dalam pembelajaran IPS mengalami 

peningkatan setelah menggunakan metode pembelajaran tersebut. Jadi 

terdapat pengaruh penggunaan model quantum teaching terhadap hasil 

dan motivasi belajar murid kelas V SDN 172 Borongkalukue Kecematan 

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian tersebut dibuktikan melalui 

perhitungan uji Manova yang memperoleh hasil signifikan (2-tailed)  0,000 

untuk variabel motivasi dan kemampuan pemecahan masalah. Jika nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Karena nilai 

0,00 lebih kecil daripada 0,05 maka Ha pada penelitian ini diterima yang 

berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil dan motivasi 

belajar murid pada pembelajaran IPS kelas V SDN 172 Borongkalukue 

Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan kepada: 

a. Kepala Sekolah (Kepala UPTD) 

Kepala sekolah (kepala UPTD) merekomendasikan kepada guru 

kelas ataupun guru mapel lainnya untuk memilih model quantum teaching 

yang sesuai dengan materi dan perkembangan zaman agar murid menjadi 

termotivasi untuk belajar.  Salah satu contohnya adalah model quantum 

teaching karena metode pembelajaran tersebut sesuai dengan tuntutan 

pendidikan karakter abad 21 yang meliputi collaboration , creative  critical 

thinking ,and communication. 

 

b. Guru 

Guru yang berada di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 

hendaknya memperhatikan kompetensi dasar atau materi yang akan 

diajarkan agar jika memungkinkan materi tersebut dapat diajarkan melalui 

model quantum teaching yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, 

menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak 

untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir dan untuk 

membantu mempercepat dalam pembelajaran.  
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c. Siswa 

Diharapkan kepada seluruh agar selalu semangat dan termotivasi 

untuk belajar sebagai bekal untuk membangun bangsa. Belajar bukan 

hanya sekedar untuk mendapatkan nilai tinggi namun yang perlu 

diperhatikan juga adalah pembentukan karakter individu yang kuat seperti 

mampu bekerjasama, memecahkan masalah, bertanggungjawab, peduli,  

menghargai orang lain dan sebagainya. Karakter-karakter tersebut dapat 

dikembangkan melalui proses pembelajaran yang menggunakan model 

quantum teaching. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut dan menjadi 

siswa yang cerdas dan berkarakter serta berakhlak mulia diharapkan 

dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan bertanggung 

jawab. 

 

d. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan agar peneliti yang akan datang dapat mengembangkan 

penelitian ini menjadi lebih inovatif lagi atau dapat melakukan penelitian-

penelitian lainnya yang menggunakan variabel-variabel yang lebih variatif 

dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pendidikan terutama di tingkat pendidikan dasar. 
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VALIDITAS ISI 

PENGARUH PENERAPAN METODE QUANTUM TEACHING DALAM 

PEMBELAJARAN IPS TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

DI MASA PANDEMI PADA SISWA KELAS V DI UPT SPF SDN 172 

BORONGKALUKUE KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN 

BULUKUMBA 

 

 

 

 

 

YESTI SOEL 

105060402119 

 

 

Kepada YTH 

Bapak/Ibu 

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya sangat mengharapkan partisipasi 

Bapak/Ibu dalam memberi saran terhadap instrument penilaian yang saya 

kembangkan dalam rangka penelitian “Pengaruh Penerapan Metode Quantum 

Teaching Dalam Pembelajaran IPS Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar di 
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Masa Pandemi Pada Siswa Kelas V di UPT SPF SDN 172 Borongkalukue 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba” 

LAMPIRAN ISNTRUMEN PENELITIAN YANG AKAN DI VALIDASI : 

1.1  Lembar Validasi. 

1.2  Lembar Soal Pre-Test. 

1.3  Lembar Soal Post-Test. 

1.4  Lembar Kisi-Kisi. 

1.5  Lembar Observasi Guru Kelas Eksperimen. 

1.6  Lemabar Observasi Guru Kelas Kontrol. 

1.7  Lembar Observasi Siswa Kelas Eksperimen. 

1.8  Lembar Observasi Siswa Kelas Kontrol. 

1.9  Rencana Pelaksanaan Pembeelajaran Kelas Kontrol. 

1.10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen. 
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LAMAPIRAN 1.1 LEMBAR VALIDASI 

Nama Validator : 

Instansi    : 

 

Petunjuk Pengisian 

a. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai 

kemampuan membaca pemahaman. 

b. Mohon menulis kesimpulan pada tempat yang tersedia dengan memilih 

salah satu kategori yang sesuai. 

c. Jika ada yang perlu dikomentari, tuliskan pada tempat yang tersedia. 

 

No Aspek yang di nilai 

Kualifikasi 

1 2 3 4 

1 
Mengikuti pembelajaran IPS dengan metode 

quantum teaching 

    

2 
Menyukai pembelajaran IPS dengan metode 

quantum teaching 
    

3 
Memberi perhatian terhadap penjelasan guru 

mengenai cerita dan materi 

    

4 Melaksanakan perintah dari guru     

5 Menjawab pertanyaan yang diajukan guru     

6 Mengajukan pertanyaan kepada guru     

7 
Menunjukkan rasa senang dengan peraturan 

yang disepakati saat pembelajaran 

    

8 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

peraturan yang disepakati 

    

Skor     

 

Kritik dan Saran : 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Makassar, ………………… 2021 

Validator 

 

 

(.…………………….…………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1.2 LEMBAR SOAL PRE-TEST 
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1. Kondisi geografis wilayah di Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga 

banyak penduduk yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Berikut ini 

yang termasuk jenis usaha di bidang agraris adalah …. 

a. Ternak kambing 

b. Tambak lele 

c. Perkebunan jagung 

d. Tambang emas 

2. Tanah pegunungan sangat subur. Oleh karena itu, sangat cocok untuk .... 

a. pertanian 

b. perkebunan 

c. peternakan 

d. perikanan 

3. Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan cara 

ekstensifikasi. Ekstensifikai adalah usaha meningkatkan hasil produksi yang 

dapat dilakukan dengan cara …. 

a. Memperlua lahan pertanian 

b. Memperbaiki cara produksi 

c. Mengganti jenis tanaman yang akan ditanam 

d. Meningkatkan mutu benih 

4. Berikut ini yang bukan yang bukan cara untuk meningkatkan hasil 

perkebunan adalah … 

a. Pemeliharaan tanaman baru 

b. Pembakaran hutan 

c. Pemberian modal 

d. Memberikan penyuluhan 

5.  Di tempat tinggal Andi terkenal dengan keasrian dan keindahan alamnya. 

Jenis usaha pada daerah Andi di bawah ini yang bergerak di bidang jasa 

adalah …. 

a. Pertanian sayur 

b. Perkebunan the 

c. Pedagang cindera mata 
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d. Pemandu wisata 

6. Selain ketersediaan lahan, perkembangan kegiatan agraris di Indonesia 

didukung oleh faktor… 

a. Iklim 

b. Luas wilayah 

c. Jumlah penduduk 

d. Kepadatan penduduk 

7. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu hasil 

kegiatan peternakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam industri kerajinan adalah… 

a. Kulit 

b. Daging 

c. Telur 

d. Susu 

8. Perhatikan hasil hutan berikut 

1)    Rotan 

2)    Getah 

3)    Cendana 

4)    Pinus 

5)    Jati 

Hasil hutan berupa kayu ditunjukan oleh angka… 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4) 

c. 2), 3), dan 5) 

d. 3), 4),dan 5) 

9. Perhatikan jenis pekerjaan berikut 

1)    Pengacara 

2)    Montir 

3)    Kontraktor 

4)    Sopir angkutan 

5)    Penjahit 
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Jenis pekerjaan yang termasuk jasa ketrampilan ditunjukan oleh angka… 

a. 1),2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4) 

c. 2), 4), dan 5) 

d. 3), 4), dan 5) 

10. Usaha pada sehtor jasa dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satu 

contoh profesi yang ada di bidang komunikasi adalah … 

a. Montir 

b.  Kasir 

c. Wartawan 

d. Pramugari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1.3 LEMBAR SOAL POST-TEST 



115 
 

 
 

1. Salah satu kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan 

berperan dalam… 

a. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen 

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

c. Memenuhi kebutuhan industry 

d. Menyediakan barang murah 

2. Salah satu profesi yang bekerja di bidang kesehatan adalah perawat. Tugas 

perawat adalah… 

a. Memeriksa kondisi kesehatan pasien 

b. Membuat resep obat kepada pasien 

c. Menjaga dan merawat pasien 

d. Meracik obat untuk pasien 

3. Contoh kegiatan ekonomidi bidang jasa pariwisata yang tepat adalah… 

a. Usama bekerja sebagai guide/pemandu wisata untuk turis asing karena 

menguasai Bahasa asing 

b. Billy sebagai pengajar di salah satu sekolah favorit di kota Malang 

c. Mahda bekerja mengemudi pesawat terbang sampai ke luar negeri 

d. Rafa sebagai pembawa acara di televise program acara berita 

4. Jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat perkotaan adalah… 

a. Pertanian 

b. Kehutanan 

c. Perdagangan 

d. Pertambangan 

5. Perhatikan tabel hasil usaha ekonomi berikut ini. 

1. Telur 

2. Sayur 

3. Daging 

4. Minyak goreng 

Hasil usaha ekonomi dibidang perternakan adalah . . . . 

a. 1 dan 4  

b. 2 dan 3   
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c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

6. Segala usaha yang dilakukan masyarakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya disebut . . . . 

a. keperluan ekonomi  

b. kegiatan ekonomi  

c. kebutuhan ekonimi 

d. Usuah ekonomi 

 

7. Kegiatan masyarakat pada gambar di bawah ini menunjukkan kegiatan 

ekonomi dalam bidang..... 

 
 

a. Industri 

b. Perikanan 

c. Perkebunan 

d. Perdagangan 

 

8. Perhatikan jenis pekerjaan berikut 

1)    Pengacara 

2)    Montir 

3)    Kontraktor 

4)    Sopir angkutan 

5)    Penjahit 

Jenis pekerjaan yang termasuk jasa ketrampilan ditunjukan oleh angka… 
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a. 1),2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4) 

c. 2), 4), dan 5) 

d. 3), 4), dan 5) 

9. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu hasil 

kegiatan peternakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam industri kerajinan adalah… 

a. Kulit 

b. Daging 

c. Telur 

d. Susu 

10. Perhatikan hasil hutan berikut 

1)    Rotan 

2)    Getah 

3)    Cendana 

4)    Pinus 

5)    Jati 

Hasil hutan berupa kayu ditunjukan oleh angka… 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4) 

c. 2), 3), dan 5) 

d. 3), 4),dan 5) 
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LAMPIRAN 1.4 KISI-KISI 

 

No 

So

al 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Soal 

1. 

 

3.3   Menganalisis peran ekonomi 

dalam upaya 

menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial 

dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa 

 

3.3.1  Identifikasi Jenis- jenis 

usaha dan kegiatan 

ekonomi masyarakat 

Indonesia dalam bidang 

jasa. 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 
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LAMPIRAN 1.5 LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMREN 

Hari, tanggal  : 

Nama guru   : 

Mata pelajaran  : 

No. Aspek Yang Diamati Skor 

    1 2 3 4 

kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan         

  1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.         

  2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

  3. Guru mengaitkan materi sekarang dengan sebelumnya.         

2. kegiatan inti         

  1. Guru memberikan contoh video terkait dengan materi.         

  2. Guru menayangkan video terkait dengan pembelajaran.         

  3. Guru menjelaskan materi sesuai dengan RPP.         

  4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.         

  

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan         

3. Penutup         

  1. Guru memberikan evaluasi terkait materi yang sudah dipelajari.         

  2. Guru menyampaikan refleksi         

  

3. Guru memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah 

dipelajari.         

  4. Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan datang.         

  5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.         

jumlah skor   

Keterangan :  

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 
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2 = Kurang 

1 = Sangat Kurang 

LAMPIRAN 1.6 LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS KONTROL 

Hari, tanggal  : 

Nama guru   : 

Mata pelajaran  : 

No. Aspek Yang Diamati Skor 

    1 2 3 4 

kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan         

  1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.         

  2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

  3. Guru mengaitkan materi sekarang dengan sebelumnya.         

2. kegiatan inti         

  1. Guru memberikan contoh video terkait dengan materi.         

  2. Guru menayangkan video terkait dengan pembelajaran.         

  3. Guru menjelaskan materi sesuai dengan RPP.         

  4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.         

  

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan         

3. Penutup         

  1. Guru memberikan evaluasi terkait materi yang sudah dipelajari.         

  2. Guru menyampaikan refleksi         

  

3. Guru memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah 

dipelajari.         

  4. Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan datang.         

  5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.         

jumlah skor   

Keterangan :  
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4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Kurang 

1 = Sangat Kurang 

LAMPIRAN 1.7 LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

Aspek 

Pengamatan Uraian Aspek Pemgamatan Ya Tidak 

Verbal 

1.Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran.     

2.Siswa berkomentar sesuai dengan materi pelajaran.     

3.Siswa berbicara di luar materi pembelajaran.     

4.Siswa menjawab pertanyaan dari guru.     

5.Siswa bercanda dengan teman.     

6.Siswa menganggu teman yang belajar.     

7.Siswa diam, tidak menjawab pertanyaan.     

8. Siswa bermain HP     

Non Verbal 

1.Siswa antusias mengikuti pelajaran.     

2.Siswa tampak percaya diri.     

3. Siswa tampak malu-malu.     

4.Siswa menyimak guru.     

5. Siswa menyimak temanya.     

6. Siswa bermain-main sendiri.     

7. Siswa membaca buku lain.     

8. Siswa mengerjakan tugas lain.     
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LAMPIRAN 1.8 LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS KONTROL 

 

Aspek 

Pengamatan Uraian Aspek Pemgamatan Ya Tidak 

Verbal 

1.Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran.     

2.Siswa berkomentar sesuai dengan materi pelajaran.     

3.Siswa berbicara di luar materi pembelajaran.     

4.Siswa menjawab pertanyaan dari guru.     

5.Siswa bercanda dengan teman.     

6.Siswa menganggu teman yang belajar.     

7.Siswa diam, tidak menjawab pertanyaan.     

8. Siswa bermain HP     

Non Verbal 

1.Siswa antusias mengikuti pelajaran.     

2.Siswa tampak percaya diri.     

3. Siswa tampak malu-malu.     

4.Siswa menyimak guru.     

5. Siswa menyimak temanya.     

6. Siswa bermain-main sendiri.     

7. Siswa membaca buku lain.     

8. Siswa mengerjakan tugas lain.     
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LAMPIRAN 1.9 RPP KELAS KONTROL 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah :  SDN 172 Borongkalukue 

Kelas /Semester  :  V/1 (satu) 

Tema  :  Udara Bersih Bagi Kesehatan 

Sub tema 1 :  Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 

Pembelajaran ke- :  3 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

, IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menganalisis peran ekonomi 

dalam upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa 

. 

3.3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di 

sekitarnya. 

3.3.2 Membuat satu produk unggulan 

dari daerah setempat yang 

merepresentasikan jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi 

masyarakat setempat. 

4.3  Menyajikan hasil analisis 

tentang peran ekonomi dalam 

upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

4.3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi 

masyarakat Indonesia dalam 

bidang: pertanian, peternakan, 

perkebunan dan kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan 
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persatuan bangsa. perindustrian 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 

2. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu 

membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang 

merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

setempat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu 

mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan perindustrian 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Bacaan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatam ekonomi masyarakat.  

2. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 

3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar : 1. Buku Siswa Tema : Udara Bersih bagi KesehatanKelas V 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum2013, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan. 

15 

menit 
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5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

Kegiatan 

inti 

o Secara berkelompok siswa melakukan diskusi untuk 

mengidentifkasi jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi masyarakat di sekitarnya. Gotong Royong 

o Dari kegiatan itu seluruh siswa dapat menyimpulkan 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

di sekitar sekolah. 

o Siswa membaca teks bacaan “Jenis-Jenis Usaha 

Ekonomi Masyarakat” untuk mengetahui jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 

dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, pertambangan, dan 

perindustrian. Literasi 

o Siswa menandai informasi-informasi penting dalam 

bacaan. Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan 

kepada siswa tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi masyarakat Indonesia. (KD IPS 3.3 dan 

4.3) 

180 

menit 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

4. Melakukan penilaian hasil belajar 

5. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

15 

menit 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap 
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a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan 

siswa dalam sikap disiplin. 

2. Mengisi Tabel Pengamatan 

a. Bentuk Penilaian : Tertulis 

b. Instrumen Penilaian : Rubrik 

c. KD IPS 3.2 dan 4.2 

 

a. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan 

gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks 

sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah 

sangat terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan 

pendukung.  

 

b. Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka 

kepada kelas lain. 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan 

Perilaku 

Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

 

…………………,    ............... 

Guru Kelas 5  

 

……………………………… 

NIP…………………………. 

 

Refleksi Guru: 
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LAMPIRAN 1.10 RPP KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah :  SDN 172 Borongkalukue 

Kelas /Semester  :  V/1 (satu) 

Tema  :  Udara Bersih Bagi Kesehatan 

Sub tema 1 :  Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 

Pembelajaran ke- :  3 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

, IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menganalisis peran ekonomi 

dalam upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa 

. 

3.3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di 

sekitarnya. 

3.3.2 Membuat satu produk unggulan 

dari daerah setempat yang 

merepresentasikan jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi 

masyarakat setempat. 

4.3  Menyajikan hasil analisis 

tentang peran ekonomi dalam 

upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

4.3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi 

masyarakat Indonesia dalam 

bidang: pertanian, peternakan, 

perkebunan dan kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan 

perindustrian 

 

 

 



128 
 

 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 

2. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu 

membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang 

merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

setempat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu 

mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan perindustrian 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Bacaan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatam ekonomi masyarakat.  

2. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 

3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar : 1. Buku Siswa Tema : Udara Bersih bagi KesehatanKelas V 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum2013, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

15 

menit 
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6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

Kegiatan 

inti 

o Guru memberikan penjelasan tentang keadaan 

geografis Indonesia dan jenis-jenis kegiatan 

ekonomi yang ada disekitar siswa (Tumbuhkan) 

o Secara berkelompok siswa melakukan diskusi untuk 

mengidentifkasi jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi masyarakat di sekitarnya. (Alami) 

o Siswa memberikan contoh kegiatan yang dilakukan 

berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi 

masyarakat di sekitarnya (Demonstrasi) 

o Dari kegiatan itu seluruh siswa dapat menyimpulkan 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

di sekitar sekolah.(Ulangi) 

o Siswa membaca teks bacaan “Jenis-Jenis Usaha 

Ekonomi Masyarakat” untuk mengetahui jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 

dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, pertambangan, dan 

perindustrian. Literasi 

o Siswa menandai informasi-informasi penting dalam 

bacaan. Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan 

kepada siswa tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi masyarakat Indonesia. (KD IPS 3.3 dan 

4.3) 

o Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah 

berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan 

pembelajaran (Rayakan) 

180 

menit 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

4. Melakukan penilaian hasil belajar 

5. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

15 

menit 
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keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan 

siswa dalam sikap disiplin. 

2. Mengisi Tabel Pengamatan 

a. Bentuk Penilaian : Tertulis 

b. Instrumen Penilaian : Rubrik 

c. KD IPS 3.3 dan 4.3 

 

c. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan 

gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks 

sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah 

sangat terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan 

pendukung.  

 

d. Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka 

kepada kelas lain. 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

b. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan 

Perilaku 

Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

Refleksi Guru: 
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Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

 

…………………,    ............... 

Guru Kelas 5 , 

 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 
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                                                           KELAS EKSPERIMEN 
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