
 

 

ABSTRAK 

Millaty Istiqomah: Penerapan Metode Quantum Learning Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Ski (Penelitian Tindakan 

Kelas di MI Al-Mishbah Cipadung kelas IV Pokok Bahasan Peristiwa Isra Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW) 

 

Latar belakang dari penelitian ini berawal dari pengalaman peneliti selama 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mishbah 

Cipadung. Peneliti melihat fenomena yang terjadi di MI Al-Mishbah dari mulai 

metode-metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang masih sangat 

kurang membuat sebagian besar guru menggunakan metode-metode yang tidak 

berpariatif, misalnya hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab saja. Oleh karena itu, ketercapaian hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran SKI masih di bawah KKM, dengan nilai KKM yaitu 73. Dari siswa 

yang berjumlah 26 orang ternyata hanya beberapa anak saja yang mampu 

mencapai KKM sedangkan sebagian besarnya sangat sulit untuk mencapai KKM. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Gambaran proses 

pembelajaran pada mata pelajaran SKI dengan pokok bahasan Peristiwa Isra 

Mi’raj Nabi Muhammad SAW melalui penerapan metode pembelajaran Quantum 

Learning di kelas IV MI Al-Mishbah Cipadung; (2) Hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran SKI pokok bahasan Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

melalui metode Pembelajaran Quantum Learning untuk setiap siklus di kelas IV 

MI Al-Mishbah Cipadung; (3) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI pokok 

bahasan Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW melalui metode 

Pembelajaran Quantum Learning pada akhir siklus di kelas IV MI Al-Mishbah 

Cipadung. 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa efektivitas hasil belajar siswa 

sebagian dipengaruhi oleh semangat belajar siswa terhadap penerapan metode 

pembelajaran Quantum Learning. Dari asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis 

yaitu semakin baik (positif) tanggapan siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning, maka semakin baik pula hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran SKI pokok bahasan Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad 

SAW. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang melalui empat tahap secara secara berulang, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, lembar observasi aktivitas guru, 

lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar tes evaluasi. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi , wawancara, 

dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan selama proses pembelajaran. Dengan persentase 

ketuntasan 74% pada pembelajaran siklus I, 89% pada siklus II, dan 95% pada 

siklus III. Pada aktivitas siswa mengalami peningkatan selama proses 

pembelajaran, dengan persentase ketuntasan 62,5% pada siklus I, 95% pada siklus 



 

 

II, dan 100% pada siklus III. Adapun hasil belajar kognitif siswa, rata rata nilai 

seluruh siswa 72 pada siklus I, 84 pada siklus II, dan 94 pada siklus 3. Persentase 

ketuntasan belajar kognitif siswa mengalami peningkatan setiap siklusnya, yaitu 

dengan persentase 61% pada siklus I, 88% pada siklus II, dan 95%  pada siklus 

III. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Quantum Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran SKI pokok bahasan 

Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. 


