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Penelitian dilatar belakangi dari kenyataan di Sekolah Dasar bahwa pembelajaran sering 

didominasi oleh guru sebagai sumber informasi Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan hasil 
belajar siswa rendah. Disini peneliti menggunakan komponen-komponen rancangan pembelajaran 
Quantum Teaching. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar PKn dengan 
menggunakan komponen-komponen rancangan pembelajaran Quantum Teaching di kelas V SD 
Negeri 58 Batu Hampar Kec.Lubuk Basung - Agam. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang 
terdiri dari II siklus 4 kali pertemuan dengan empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Sumber data adalah proses pelaksanaan pembelajaran dengan komponen-
komponen rancangan pembelajaran Quantum Teaching di kelas V SD Negeri 58 Batu Hampar 
Kec.Lubuk Basung – Agam. Subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 11 orang. 

Hasil penelitian menunjukan siklus I pertemuan I dan II bahwa dari penilaian RPP diperoleh 
skor nilai 71 dan 78, dari aspek guru diperoleh skor 63,5 dan 71, dari aspek siswa diperoleh skor 50 
dan 67, hasil belajar siswa diperoleh nilsi kognitif adalah 67 dan 74, nilai afektifnya 56 dan 75, 
sedangkan nilai psikomotornya adalah 59 dan 63. Sedangkan pada siklus II dari penilaian RPP 
diperoleh skor nilai 93 dan 96, dari aspek guru diperoleh skor 83 dan 92, dari aspek siswa diperoleh 
skor 79 dan 87, hasil belajar siswa diperoleh nilsi kognitif adalah 81 dan 86, nilai afektifnya 89 dan 
95, sedangkan nilai psikomotornya adalah 76 dan 86, terlihat bahwa hasil belajar siswa meningkat 
dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian terungkap bahwa penggunaan komponen-komponen 
rancangan pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 
V SD Negeri 58 Batu Hampar Kec.Lubuk Basung – Agam. 
 


