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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu usaha sadar seseorang untuk 

melakukan suatu proses pembelajaran dimana seseorang mewujudkan suasana 

belajar agar peserta didik dapat menumbuhkan atau mengembangkan potensi 

dirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Henderson (dalam Sadullah, dkk, 

2014, hlm 5), pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan 

perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan 

lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir.  dari 

pengertian pendidikan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi manusia, dimana setiap 

manusia membutuhkan pendidikan, manusia selalu diiringi pendidikan, yang 

kehidupannya akan berkembang kearah yang lebih baik, karena tidak ada 

kehidupan manusia yang tidak bergerak, dengan adanya perkembangan 

kehidupan, pendidikan pun mengalami dinamika yang semakin lama semakin 

berkembang. Pendidikan yang diterapkan kepada setiap anak akan selalu berbeda, 

akan selalu ada perbedaan pendidikan yang diperoleh setiap anak, karena 

pendidikan semakin hari akan semakin berkembang maju.  

Dalam pembangunan  nasional. pendidikan diartikan sebagai upaya 

menigkatkan harkat dan martabat manusia serta dituntut untuk menghasilkan 

kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin pelaksanaan dan 

pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui 

peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan . 

pendidikan dilaksanakan sedini mungkin dan berlangsung seumur hidup menjaid 
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tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Karena dalam 

pendidikan manusia akan dibentuk dengan berhati nurani dan akal dan hingga 

sekarang pendidikan diyakini sebagai wadah sumber daya yang didinginkan 

melihat begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan sumber daya manusia 

maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal pentingdilakukan secara 

berkesinambungan guna menjawab perubahan jaman, masalah peningkatan mutu 

pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. 

Hamalik (2009, hlm. 3) mengemukakan bahwa “Tujuan pendidikan itu adalah 

seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah 

dilaksanakannya kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar”. Tertulis 

jelas bahwa pendidikan memang mempunyai peran penting untuk kehidupan 

manusia. Dalam pendidikan pembelajaran tidak hanya ada pembelajaran IPS atau 

bahasa Indonesia saja ada banyak pembelajaran yang memang semestinya 

dipelajari oleh manusia termasuk IPA.  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah salah satu disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan alam dan kehidupan seluruh makhluk hidup dimuka bumi 

ini, yang mempelajari tentang alam secara sistematis, yang belajarnya 

menggunakan totalitas aktivitas yakni menggunakan gerakan aktif secara fisik, 

yang pelaksanaannya pun memanfaatkan indera sebanyak mungkin, dan 

membuat tubuh dan pikiran terlibat dalam pembelajaran. 

Pembelajaran IPA selalu mengacu pada pada kurikulum IPA, yang sudah jelas 

di dalam kurikulum telah ditegaskan bahwa pembelajaran IPA harus ditekankan 

pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses ilmiah .  

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah mampu 

melaksanakan tugas profesionalnya yakni dengan memahami bagaimana peserta 

didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang akan 

mengembangkan dan membentuk watak peserta didik, serta memahami 
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bagaimana peserta didik belajar. Untuk mengetahui dan memahami proses 

belajar siswa guru perlu menguasai hakikat dan konsep tentang konsep dasar 

belajar . 

Hasil kajian di lapangan di SDN Bojong 02 Menunjukan masih banyak 

ditemukan masalah terutama didalam pembelajaran IPA, siswa SDN Bojong 02 

masih belum memahami pembelajaran yang mereka pelajari, itu dapat dilihat dari 

hasil tes yang telah diberikan, hasil yang siswa dapati masih dibawah KKM dan 

rata-rata juga masih dibawah rata-rat, hasil yang diperoleh siswa SDN Bojong 02 

pada mata pelajaran IPA yakni masih 58,9 sedangkan rata-rata yang harus 

dicapai adalah 70, dari 39 isswa yang terdiri 24 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan, dan siswa yang mencapai KKM ada 14 siswa sedangkan yang belum 

mencapai KKM lebih besar yakni 24 siswa, data tersebut menunjukan bahwa 

masih kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Hasil yang didapat oleh 

siswa tidak terlepas dari keterlibatan guru dalam pembelajaran, oleh karena itu 

guru harus bisa mengajak siswa lebih aktif dan semangat lagi dalam belajar.  

Hasil dari kajian di SDN Bojong 02 dimana guru masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga membuat peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran IPA 

hanyalah bersifat hafalan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa kedudukan dan fungsi guru di dalam kegiatan belajar mengajar cenderung 

dominan. Rendahnya pencapaian nilai yang diperoleh oleh siswa pada mata 

pelajaran IPA masih sangat rendah, hal itu menjadi indikasi bahwa pembelajaran 

yang di laksanakan selama ini masih belum efektif. Di dalam pembelajaran 

masih dalam bentuk satu arah (teacher center), di mana guru menjelaskan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, dan siswa hanya 

mendengarkan tanpa adanya timbal balik dari siswa, sehingga sulitnya untuk 

mengukur keaktifan dan keterampilan siswa, dan pembelajaran pun kurang 

menantang peserta didik untuk berpikir, dan akibatnya peserta didik kurang 
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memahami materi pelajaran yang disajikan oleh guru, di dalam pembelajaran 

tidak adanya interaksi yang dekat anatara peserta didik, ataupun tidak adanya 

diskusi kelompok yang seharusnya dapat membuat peserta didik saling 

berinteraksi dalam pemecahan masalah yang diberikan oleh guru.  

Dari masalah yang di temukan di lapangan, untuk mengatasi masalah tersebut 

peneliti memilih metode pembelajaran yang cocok untuk di gunakan dalam 

pemecahan masalah yang di temui yaitu metode Quantum Learning guna 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA terutama pada konsep sifat benda. 

Dasar di pilihnya metode Quantum Learning dalam mengatasi masalah yang di 

temukan di lapangan karena metode ini mengasumsikan bahwa siswa akan 

mampu membuat loncatan-loncatan prestasi yang tidak terduga, dengan belajar 

menyenangkan dan dengan suasana gembira, peserta didik akan lebih memahami 

apa yang sedang di pelajari jika pembelajaran berlangsung dengan 

menyenangkan, sehingga akan terjadi peningkatan minat peserta didik dalam 

belajar dan peserta didik  mencapai pemahaman belajar yang baik.  

Dari pernyataan diatas, peneliti percaya bahwa dengan menggunakan metode 

quantum learning akan membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

dalam memahami pelajaran IPA terutama pada konsep sifat benda, dalam studi 

penelitian yang akan dilakukan SDN Bojong 02 dengan tujuan penelitian 

“PENERAPAN METODE QUANTUM LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA KONSEP SIFAT 

BENDA DI KELAS IV SDN BOJONG 02 TAHUN AJARAN 2016/2017” 

 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas dan demi 

tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode Quantum Learning pada 

konsep sifat benda di kelas IV SDN Bojong 02 ? 

2. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa pada konsep sifat benda dengan 

menggunakan metode Quantum Learning  di kelas IV SDN Bojong 02 ? 

B. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan metode Quantum Learning 

pada konsep sifat benda di kelas IV SDN Bojong 02. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada konsep sifat benda 

dengan menggunakan metode Quantum Learning di kelas IV SDN Bojong 02. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang di laksanakan di SDN Bojong 02 ini mempunyai beberapa 

manfaat yaitu: 

1. Secara teoritis 

hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan tentang strategi 

pembelajaran dengan metode quantum learning. 

2. Secara praktis 

a. Manfaat penelitian bagi peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah peneliti dapat 

menambah wawasan baru tentang bagaimana cara menumbuhkan 

motivasi belajar siswa agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning. 

b. Manfaat penelitian bagi siswa 
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Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa rasa bosan dan 

siswa dapat lebih mudah paham akan materi yang diajarkan oleh guru 

dengan menggunakan metode quantum learning. 

c. Manfaat bagi guru 

Dengan menggunakan metode quantum learning didalam 

pembelajaran akan menjadikan guru lebih inovatif dalam mengelola kelas 

dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kreatif. 

d. Manfaat bagi sekolah 

Meningkatnya hasil belajar siswa dapat meningkatkan kualitas 

sekolah dan akan membangkitkan kompetisi sehat antar sekolah. 

 

 

 

D. Definisi Operasional  

Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk 

mengukur variabel yang akan diteliti, adapun dengan definisi yang akan diteliti 

adalah sebagai beriku:  

1. Pengertian sifat benda 

Benda-benda di alam semesta ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu benda 

padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang 

membedakannya dari jenis benda lain. Bahkan beberapa benda padat 

mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat lainnya. Adapun yang 

pertama benda padat,  sifat dari benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menyaksikan bentuk benda padat 

berubah. Padahal yang sesungguhnya bentuk benda padat itu tidak mengikuti 

bentuk wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah 

tempat.  
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Kedua benda gas Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang 

selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara. Bahkan 

wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Benda gas menekan ke 

segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika 

ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah, Benda gas 

mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya.   

Dan yang ketiga benda cair Benda cair menekan ke segala arah. Air 

mempunyai tekanan. Semakin rendah tekanan air pada tempat itu maka 

semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air menjadi 

memancar. Pacaran air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Itulah 

sebabnya tembok dalam bendungan dibuat makin ke bawah makin tebal, hal 

ini untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Benda cair 

mengalir ke tempat rendah.  

Hal ini dapat dilihat pada aliran air/selokan yang ada di rumahmu atau 

bahkan meungkin pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing 

yang curam. Air terjun memberikan pemandangan yang menakjubkan. Bentuk 

benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol 

berubah jika dituang ke penggorengan. Demikian pula dengan air yang 

dituang ke botol, bentuk air seperti bentuk botol. Hal itu berarti bahwa bentuk 

benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang 

tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda 

dengan bentuk cair yang bergejolak, Hal itu terlihat pada wadah yang tembus 

pandang, walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang 

tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan 

benda cair yang tenang selalu data. Benda cair meresap melalui celah-celah 

kecil. Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil 
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terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu disebut kapilaritas. Misalnya : minyak 

tanah meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu tempel. 

2. Metode quantum learning 

Menurut Porter dan Hernacki (2003: 15) Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan 

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

kali digunakan di Supercamp. Di Supercamp ini menggabungkan rasa percaya 

diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan 

yang menyenangkan. 

3. Pemahaman  

Menurut Arikunto, S (2006: 115) pemahaman (comprehension)  

bahwa siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan 

yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Dengan demikian konsep 

sifat benda akan mudah dipahami oleh siswa jika mengggunakan metode 

quantum learning, karena dalam metode quantum learning mengasumsi bahwa 

setelah melakukan pembelajaran dengan metode quantum learning siswa akan 

mendapatkan loncatan-loncatan prestasi yang tak terduga sebelumnya.   

 

E. Struktur organisasi skripsi 

Dalam penelitian ini memiliki 5 bab, dengan setiap bab nya yang diuraikan 

melaui poin per poin. Bab 1 mencakup judul penelitian , latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun judul dalam 

penelitian ini adalah “Penerapan metode quantum learning untuk meningkatkan 

pemahaman siswa pada konsep sifat benda di kelas IV SDN Bojong 02 tahun 

ajaran 2016/2017. Latar belakang masalah ini adalah kesenjangan antara kondisi 

yang seharusnya terjadi dilapangan dengan kondisi nyata yang terjadi dilapangan. 
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Tentang pembelajaran IPA yang seharusnya didalam pembelajaran 

menyesuaikan dengan karakteristik anak usia sekolah dasar dan memiliki 

karakteristik pembelajaran tersendiri yakni dengan adanya proses ilmiah dari diri 

anak, dengan kondisi yang nyatanya dilapangan mengenai pemeblajaran IPA 

hanya membacakan materi yang ada dibuku dengan tidak melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran. Dari kesenjangan tersebut dapat ditarik 

judul seperti yang telah dipaparkan diatas. Sedangakn dengan rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian berisi tentang pertanyaan 

dan jawaban sementara atas permaalahan yang ada. 

Pada Bab ke II yang mencakup kajian teori, yang didalamnya terdapat 

pemaparan bagaimana belajar, bagaimana pembelajaran, hasil belajar, hakikat 

belajar, hakikat pembelajaran disekolah dasar, karakteristik anak usia sekolah 

dasar, dan metode pembelajaran yang diajukan untuk solusi permasalahan yang 

ditempat penelitian yakni metode quantum learning. 

Adapun kajian pada bab III yakni mencakup metode penelitian, yang 

didalamnya terdapat tentang pemaparan langkah-langkah dalam penyusunan 

penelitian yang peniliti buat, yakni pendekatan penelitian, metode penelitian, 

prosedur penelitian, subjek dan lokasi penelitian instrument penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisi data, validitas data penelitian dan jadwal 

penelitian. 

Pada bab IV yakni mencakup penemuan dan pembahasan hasil dari penelitian 

yang dilaksanakan oleh peneliti, dari pra siklus sampai siklus 2, peneliti 

dilaksanakan dengan 2 siklus karna setiap siklus sudah mecapai peningkatan dari 

hasil belajar dengan menggunakan metode quantum learning. Adapun pada bab 

V berisi tentang kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN Bojong 02 kecamatan Tenjo, kabupaten Bogor. 


