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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menerapkan pembelajaran 

tematik-integratif untuk seluruh jenjang kelas. Pembelajaran ini berbeda dengan 

penerapan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, yang hanya menerapkan 

pembelajaran tematik (hanya tematik, tanpa tambahan integratif) pada siswa kelas 

I – III. Sementara itu untuk kelas IV – VI, pembelajarannya berbasis mata pelajaran. 

Sebagimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran menggunakan metode 

tematik integratif merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa materi ajar sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. Tema adalah pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembahasan. Tema menjadi penggerak mata pelajaran lainnnya dalam sebuah 

pembelajaran.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hasnawati (2013: 2) yang 

menyatakan, “Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra 

mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu siswa 

akan memeroleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh.” Dengan pembelajaran 

terpadu tersebut, siswa akan mempelajari konsep-konsep secara langsung sehingga 

memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna.  Pembelajaran terpadu secara 

efektif akan membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk 

melihat dan membangun konsep-konsep yang saling berkaitan. Dengan demikian, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah yang kompleks 

yang ada di lingkungan sekitarnya dengan pandangan yang utuh.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suyatmini (2017: 61) yang 

menyatakan bahwa “... untuk implementasi Kurikulum 2013, yaitu pembelajaran 

yang mampu mengkondisikan peserta didik meraih atau memperoleh sejumlah 
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pengalaman belajar yang berupa pengetahuan ketrampilan, sosial, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.” Pembelajaran 

tematik integratif pada dasarnya merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Dalam implementasinya, pengintegrasian terwujud dalam dua hal, 

yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran; 

dan integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Siswa tidak belajar konsep dasar 

secara parsial dan terpecah-pecah namun secara utuh dan menyeluruh.  

Amir dan Haling (2018: 13) menegaskan bahwa “In essence, K13 learning 

is learning by emphasizing authentic learning and assessment processes to achieve 

the competency of attitudes, knowledge, and skills. To achieve these three 

competencies, one of the approaches that must be used by teachers is a scientific 

approach.” Pada intinya, pembelajaran K13 adalah pembelajaran dengan 

menekankan proses pembelajaran dan penilaian otentik untuk mencapai 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai tiga 

kompetensi ini, salah satu pendekatan yang harus digunakan oleh guru adalah 

pendekatan ilmiah 

Penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian 

autentik. Model penelitian autentik merupakan penilaian yang menampilkan tugas 

atau situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan 

dan pengetahuan esensial yang bermakna; menggunakan berbagai cara dan kriteria 

holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap).  

Penilaian ini mencakup penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Wulandari et. al (2018: 37) yang 

menyatakan, “Penilaian autentik pada hakekatnya adalah penilaian yang dapat 

menjangkau seluruh aspek peserta didik, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotorik.” 

Nurhayati, et. al (2018: 23) menjelaskan bahwa “Penilaian autentik adalah 

kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada proses dan hasil dengan 

berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang 

ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar.” Dari 
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penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013, 

penilaiannya mengacu pada pencapaian hasil belajar didasarkan pada skor yang 

diperoleh ter-hadap skor ideal bukan dibandingkan dengan peserta didik lain. 

Pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan peserta didik secara 

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh 

Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah 

bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan 

sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang 

pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik.  

Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata 

pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta didik akan 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, penerapan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu peserta didik dalam 

membentuk pengetahuannya, karena sesuai dengan tahap perkembangannya 

peserta didik yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik). 

Selama ini, disadari memang pendekatan, strategi, metode dan model 

pembelajaran yang digunakan oleh sebagian besar guru kelas, dalam proses 

pembelajaran adalah model dan pendekatan, strategi serta metode pembelajaran 

konvensional yang hanya meliputi siswa datang, duduk, menulis materi yang telah 

dituliskan oleh guru di papan tulis, secara klasikal mendengarkan guru menjelaskan 

materi dan mengerjakan tugas, dengan menggunakan metode yang masih 

konvensional yaitu metode ceramah. Dengan metode ceramah, kondisi kelas 

cenderung pasif dan cepat bosan bila mendengarkan penjelasan dari guru, banyak 

siswa yang mengantuk ketika mengikuti pembelajaran.  

Seperti yang terjadi di SD 2 Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus, dari hasil obervasi awal diketahui bahwa ada beberapa siswa yang memiliki 

tingkat kehadiran siswa yang rendah, siswa banyak yang megerjakan PR di sekolah, 
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bahkan hanya menyalin PR dari teman. Beberapa siswa cepat putus asa dalam 

menghadapi kesulitan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang 

ditunjukkan melalui perilaku tidak konsentrasi ketika di kelas, seperti mengantuk, 

tidak memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan materi di kelas. Selain 

itu, masih ada siswa yang asyik mengobrol ketika pembelajaran berlangsung, siswa 

tidak aktif dalam pembelajaran, siswa ramai dengan temannya saat diterangkan oleh 

guru dan siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh cara guru menyampaikan 

pembelajaran yang kurang bisa membangkitkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa lebih banyak 

mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Beberapa tugas 

yang diberikan siswa juga belum dinilai sampai tuntas sehingga menyebabkan 

siswa cenderung menyepelakan tugas. 

Permasalahan ini seharusnya bisa dihindari jika kepala sekolah bisa 

menjalankan perannya sebagai supervisor melalui kegiatan supervisi manajerial 

dan akademik dengan teratur. Kurang tertibnya pelaksanaan supervisi pembelajaran 

dari kepala sekolah menyebabkan guru cenderung mengajar asal-asalan saja tanpa 

memperhatikan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.  

Kepala sekolah juga menerangkan bahwa beberapa siswa juga tidak 

mempedulikan apakah mendapatkan nilai atau tidak dari ulangan harian yang 

diadakan setelah siswa tidak hadir pada hari ujian, sehingga menyebabkan siswa 

memperoleh nilai yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

karena tidak mendapatkan nilai.  

Berdasarkan observasi awal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa kelas V SD 2 Loram Wetan Kudus kurang memiliki motivasi untuk 

mengikuti pembelajaran bersama guru di kelas. Hal tersebut ditandai dengan 

beberapa sikap yang menunjukkan kurang tertarik pada pelajaran yang 

disampaikan.  Beberapa siswa memiliki tingkat kehadiran siswa yang rendah, siswa 

banyak yang megerjakan PR di sekolah, bahkan hanya menyalin PR dari teman. 
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Beberapa siswa cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan dan tidak bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran yang ditunjukkan melalui perilaku tidak konsentrasi 

ketika di kelas, seperti mengantuk, tidak memperhatikan guru ketika memberikan 

penjelasan materi di kelas. Selain itu, siswa tidak aktif dalam pembelajaran, siswa 

ramai dengan temannya saat diterangkan oleh guru dan siswa tidak bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Rendahnya motivasi belajar siswa akan menghambat pencapaian tujuan 

pendidikan dan harus ditangani dengan tepat. Seseorang yang memiliki inteligensia 

yang cukup tinggi, boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi, hasil belajar akan 

optimal kalau ada motivasi yang tepat (Sardiman, 2012: 75). 

Terkait dengan motivasi belajar, Samsudin (2019: 29) memberi pandangan 

sebagai berikut: 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan unsur yang sangat 

penting terhadap keberhasilan siswa dalam proses belajar. Karena dengan 

adanya motivasi akan menimbulkan minat belajar yang tinggi sehingga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Prestasi belajar akan optimal jika 

ada motivasi yang tepat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil 

penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan sangat signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA. 

 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian Hamdu dan Agustina 

(2011: 85) menyatakan bahwa:   

Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi 

belajar siswa. Hal ini berarti bahwa jika siswa memiliki motivasi dalam 

belajar, maka prestasi belajarnya pun akan baik (tinggi). Sebaliknya jika 

siswa memiliki kebiasaan yang buruk dalam belajar, maka prestasi 

belajarnya pun akan buruk (rendah). 

 

Motivasi belajar muncul karena adanya faktor intrinsik, yaitu berupa 

hasrat dan keinginan untuk berhasil serta dorongan kebutuhan belajar. Faktor 

ekstrinsiknya yaitu adanya pengakuan terhadap lingkungan belajar yang kondusif, 

nyaman dan menarik. Motivasi belajar pada hakikatnya adalah dorongan internal 

dan eksternal pada siswa dengan indikator-indikator yang mendukung. Dorongan 

semacam inilah yang memiliki peran besar untuk keberhasilan seseorang dalam 

belajar (Uno. 2013 : 140). 
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Inovasi-inovasi yang dilakukan guru dalam tugasnya sebagai pendidik 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Uno (2008: 23) yang menyatakan bahwa “seorang guru 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta 

didiknya.” Oleh karena itu perubahan-perubahan berkaitan dengan tugas mengajar 

guru harus selalu ditingkatkan.  

Salah satu cara yang dapat ditempuh berkaitan dengan inovasi tugas 

mengajar guru adalah guru hendaknya mempunyai kemampuan dalam 

mengembangkan model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar.  Affandi et.al (2013: 16) berpendapat bahwa “model pembelajaran 

diartikan sebagai prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman 

untuk mencapai tujuan pembelajaran didalamnya terdapat strategi, teknik, metode, 

bahan, media dan alat penilaian pembelajaran.”   

Pemilihan dan pengembangan model pembelajaran yang kurang tepat akan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran sehingga kedepannya akan 

menimbulkan kesulitan dalam memilih dan menentukan model yang akan 

digunakan. Dengan adanya model pembelajaran, maka akan membuat tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan baik. Model pembelajaran sangat penting 

digunakan agar siswa yang belum memahami materi dapat lebih memahami dengan 

adanya model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar. Dalam hal ini 

salah satu yang dibutuhkan siswa adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat 

(tidak membosankan dan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa).  

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Rudi (2017) dalam 

International Journal of Education and Research yang menyatakan bahwa “One way 

that can be done to overcome student's learning difficulties is the application of 

varied teaching methods.” Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kesulitan 

berlajar siswa karena kebosanan dan kurangnya motivasi dapat diatasi dengan 

menerapkan berbagai moetode pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang bisa menjadi pilihan dan 

mengakomodir kepentingan tersebut adalah model pembelajaran quantum dan 

saintifik. Model pembelajaran tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar dan 
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melibatkan siswa untuk aktif dan memahami materi dengan baik guna menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran model ini peran pendidik 

juga sangat diperlukan. Pendidik tidak hanya bertindak sebagai fasilitator saja, tapi 

juga memonitoring kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga 

kondisi kelas tetap terasa nyaman, menyenangkan, kondusif dan menimbulkan 

motivasi dalam diri peserta didik untuk giat belajar. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendadat Damayanti et. al (2016: 37) 

yang menyatakan bahwa:  

Pengembangan model pembelajaran quantum teaching tipe Tandur yang 

telah dikembangkan sangat efektif dalam upaya meningkatkan minat 

belajar siswa dibandingkan dengan model pelajaran langsung, hal ini 

terbukti dengan melihat hasil tes yang diberikan melalui instrumen angket 

bahwa nilai rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran 

quantum teaching tipe tandur lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan model pengajaran langsung.  

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wenda et. al (2016: 121) yang 

menyimpulkan bahwa:  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, 

penerapan model pembelajaran IPA berbasis Quantum Teaching dapat 

meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Guru 

dapat memberikan penguatan berupa reinforcement pada siswa untuk 

meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Hasil angket kevalidan 

model ini pada kriteria cukup valid (80%), keterterapan cukup baik (78%). 

Tingkat keefektifan aspek keaktifan siswa mencapai 85% dan aspek 

kognitif mencapai 84%.  

 

Nurbaya et. al (2018: 158) menyatakan bahwa “pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan saintifik pelaksanaannya siswa dituntut untuk mampu 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Hal ini mampu 

meningkatkan motivasi sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa.” 

Dengan demikian pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik secara efektif 

memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. 

Quantum learning merupakan suatu cara membelajarkan peserta didik 

yang digagas oleh De Portter. Melalui quantum learning peserta didik akan diajak 

belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta 

didik akan lebih bebas menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. 
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Quantum learning memiliki definisi sebagai interaksi-interaksi yang mengubah 

energi menjadi cahaya. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti 

positif ataupun negatif. 

Quantum learning berkaitan erat dengan kombinasi belajar yang 

melibatkan kerja otak, indera penglihat dan pendengar sebagaimana pendapat 

Rosyidi, et. al (2012) yang mengatakan bahwa:  

Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam 

menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, pelayanan pada gaya belajar 

visual, auditorial dan kinestik, belajar berdasar pengalaman serta simulasi 

dan permainan. Sejalan dengan pernyataan tersebut guru diharapkan 

mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam pembelajaran.  

 

Quantum learning dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta 

membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat 

(DePorter & Hernacki, 2011: 16). Lebih lanjut, DePorter & Hernacki dalam Suryani 

(2013: 56) mengatakan bahwa “Quantum teaching is a learning process by 

providing backgrounds and strategies to improve the learning – teaching process 

and to make such process more enjoyable”. Makna tersirat dari pendapat tersebut 

adalah pembelajaran quantum menekankan pada  proses belajar dengan 

memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses belajar-

mengajar dan membuat proses tersebut lebih menyenangkan bagi siswa dan guru.  

Acat (2014: 13) menyatakan, “The main aim of this learning theory is to 

provide individuals self-actualization as a whole.” Tujuan utama dari model 

pembelajaran quantum adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 

mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh. Pembelajaran quantum tidak hanya 

membutuhkan proses pemahaman otak saja terhadap materi yang diperolehnya dari 

luar, akan tetapi bagaimana informasi tersebut kemudian di aktualisasikan dan 

digunakan melalui aturan-aturan tertentu. Informasi yang dibangun secara 

bermakna menggunakan semua memori pada otak.  

Sementara itu, pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi 
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atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. 

Penerapan pendekatan saintifik merujuk pada kurikulum 2013 adalah melalui 

tahapan 5 M yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan. 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan ilmiah, yaitu kumpulan teknik 

untuk menyelidiki fenomena, memperoleh pengetahuan baru, mengoreksi dan 

mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan guru 

untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan memecah proses menjadi 

beberapa langkah atau tahapan yang berisi instruksi terperinci untuk melakukan 

pembelajaran siswa (Zaim, 2017: 34). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat, Kusumaningrum et. al 

(2017: 2) yang menyatakan bahwa  

Since 2013, Indonesian teachers must use scientific approach in 

learning according to the 2013 curriculum. They are five activities: 

observing, questioning, experimenting, associating, and 

communicating. By using scientific approach, student can be active 

in learning. The scientific approach can be integrated into several 

learning models.  

 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pendekatan saintifik hendaknya 

digunakan guru sebagai implementasi kurikulum 2013 melalui lima tahapan 

kegiatan yang meliputi mengamati, menanya, melakukan percobaan, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik 

menyebabkan siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. pendekatan saintifik 

tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai model pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam model quantum berbasis saintifik ini sangat 

sesuai dengan tuntutan PP No 19. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

terutama pasal 19 yang mensyaratkan bahwa pembelajaran diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
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dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Mencermati permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang 

tersebut, peneliti mengembangkan suatu model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga akan berdampak positif terhadap 

prestasi belajarnya yaitu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Model Pembelajaran Quantum Berbasis Saintifik untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Hasil pengamatan pembelajaran tematik integratif pada muatan pelajaran 

IPA memperlihatkan beberapa permasalahan yang dialami oleh para siswa. Melalui  

refleksi terhadap pembelajaran tematik integratif pada muatan pelajaran IPA yang 

dilakukan dapat teridentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya 

motivasi belajar siswa kelas V SD 2 Loram Wetan sebagai berikut 

a. Kurangnya antusias belajar siswa yang disebabkan kurangnya apersepsi dari 

guru, sehingga pikiran siswa kurang terfokus pada pembelajaran yang akan 

dilakukan dan siswa menjadi kurang tertarik pada pembelajaran. 

b. Metode ceramah masih mendominasi kegiatan guru dalam mengajar, sehingga 

mengakibatkan siswa cenderung pasif duduk mendengarkan pelajaran melalui 

ceramah dari guru. 

c. Kurangnya perhatian siswa terhadap guru selama pembelajaran berlangsung 

sehingga keadaan kelas menjadi tidak kondusif dan kegiatan belajar kurang 

efektif. 

d. Tingkat kehadiran siswa yang rendah. Beberapa siswa tidak masuk dengan 

berbagai alasan yang cenderung tidak masuk akal. 

e. Banyak siswa yang megerjakan PR di sekolah, bahkan hanya menyalin PR dari 

teman.  

f. Beberapa siswa cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang ditunjukkan melalui perilaku 
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tidak konsentrasi ketika di kelas, seperti mengantuk, tidak memperhatikan guru 

ketika memberikan penjelasan materi di kelas.  

g. Masih ada siswa yang asyik mengobrol ketika pembelajaran berlangsung, 

siswa ramai dengan temannya saat diterangkan oleh guru dan siswa tidak bisa 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang muncul, dapat ditentukan alternatif 

dan prioritas pemecahan terhadap masalah yang sudah teridentifikasi. Dalam hal ini 

guru mengembangkan model pembelajaran Quantum berbasis saintifik untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Melalui penggunaan model 

pembelajaran ini diharapkan siswa dapat lebih aktif dan berpikir kreatif serta 

memiliki kemauan keras, motivasi yang besar dan percaya diri yang tinggi serta 

memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat dalam belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

Pengembangan model pembelajaran Quantum berbasis saintifik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar diharapkan mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Pembelajaran Quantum berbasis saintifik dalam proses pembelajaran 

akan dapat mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah. Aspek motivasi 

belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendapat  

atau teori motivasi Mc Clelland, yakni kebutuhan akan pencapaian (need of 

achievement), kebutuhan kekuasaan (need of power) serta kebutuhan hubungan 

(need of affiliation). Ini difokuskan  pada  suatu ukuran keberhasilan berdasarkan 

penilaian terhadap tugas yang dikerjakan siswa. (Uno,2013:10). 

Sasaran  penelitian ini terbatas pada  siswa kelas V SD di  Gugus Polosoro 

UPT Pendidikan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam pembelajaran Tematik 

Integratif muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi dasar organ 

pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia.  Sebanyak 5 SD yang terdiri 

dari SD 1 Loram Wetan, SD 2 Loram Wetan, SD 3 Loram Wetan, SD UT Al 

Chusna dan SD 4 Loram Kulon. Uji coba terbatas dilakukan terhadap SD 2 Loram 

Wetan untuk selanjutnya diujicobakan ke empat SD lainnya. 
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Pemilihan SD di Gugus Polosoro UPT Pendidikan Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus sebagai lokasi karena berdasarkan pengamatan peneliti di 

sekolah tersebut masih ada kendala motivasi belajar siswa yang masih kurang. Di 

samping itu, kepala sekolah dan guru bersikap terbuka dan koopertif kepada 

peneliti. Sementara itu alasan pemilihan kelas 5 sekolah dasar sebagai subyek 

penelitian karena dianggap sebagai kelas olimpiade karena hampir seluruh lomba 

baik lomba siswa berprestasi, lomba mata pelajaran, lomba karya inovatif dan 

lomba ketrampilan diwakili kelas V. Selain itu materi IPA kelas V mempunyai 

cakupan yang menyeluruh, sehingga harus diupayakan pengembanganya  untuk 

mempersiapkan siswa menempuh pelajaran di kelas VI dalam rangka 

mempersiapkan ujian nasional 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Mencermati paparan identifikasi dan pembatasan masalah sebagaimana 

diuraikan  di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

a. Bagaimana kelayakan pengembangan model pembelajaran Quantum berbasis 

saintifik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar? 

b. Bagaimana keefektifan model pembelajaran Quantum berbasis saintifik 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Bertolak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah 

a. Mendeskripsikan kelayakan model pembelajaran Quantum berbasis saintifik 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar 

b. Mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran Quantum berbasis saintifik 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Melalui uraian dan pembahasan dalam penelitian ini nantinya dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang concern terhadap berbagai isu-
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isu pendidikan yang sedang berkembang saat ini terutama di bidang pengembangan 

model pembelajaran kaitannya dengan peningkatan motivasi belajar siswa. 

Beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berupa sumbangan pemikiran 

atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari 

penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara teoritis, 

manfaat penelitian ini yaitu; 

1) Menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan terutama pada 

bidang kajian pengembangan model pembelajaran untuk keberhasilan 

pembelajaran 

2) Menjadi referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan peningkatan motivasi belajar siswa. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis sebagai berikut : 

1) bagi guru selaku pendidik dan pengajar di sekolah, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai usaha pentingkatan 

motivasi belajar siswa melalui pengembangan model pembelajaran yang 

digunakan guru untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar, 

2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

umum mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran 

3) bagi peneliti, peneltitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan dasar tindakan terkait dengan inovasi pengembangan model 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. 

 

1.7  Spesifikasi Produk 

Spesisifikasi produk dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap 

tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. 

Adapun spesifikasi produk dari pengembangan model pembelajaran quantum 
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berbasis saintifik ini adalah berupa model pembelajaran quantum yang 

dikembangkan dan dimodifikasi dengan berbasis pada pendeketan saintifik. Secara 

garis besar, model pembelajaran quantum mengikuti langkah-langkah yang dikenal 

dengan istilah TANDUR, namun oleh peneliti kemudian dikembangkan menjadi 

TANDU KUSIR yang merupakan akronim dari Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, Kuatkan, Umpan Balik, Simpulkan dan Rayakan. 

Langkah-langkah tersebut kemudian diintegrasikan dengan pendekatan 

pembelajaran saintifik yang mencakup langkah-langkah 5M antara lain : (1) 

mengamati dan meniru tindakan secara aktif dengan melibatkan semua indera, (2) 

bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang baru ditemui atau yang berbeda dengan 

yang telah diketahui sebelumnya, (3) mencoba melakukan tindakan tersebut secara 

mandiri, (4) membangun penalaran dengan cara membandingkan dengan cara, 

aturan, dan strategi yang digunakan orang lain atau diperoleh dari sumber lain, dan 

akhirnya (5) melakukan tindakan yang baru dipelajari tersebut untuk melaksanakan 

fungsi sosial di lingkungannya. 

Langkah-langkah (syntax) model pembelajaran Quantum berbasis 

Saintifik tersebut disajikan dalam sebuah buku menggunakan kertas A4 HVS 

berukuran 80 gram dengan sampul kertas laminasi dengan latar gambar organ 

pernapasan hewan dan manusia. Pemilihan latar belakang sampul didasari karena 

cakupan materi yang dijadikan batasan adalah materi organ pernapasan hewan dan 

manusia. Syntax pembelajaran berdasarkan model quantum learning berbasis 

saintifik memiliki konstruk didalamanya yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. Rincian kegiatan akan dijelaskan secara rinci di bab 2 pada laporan 

penelitian ini. 

 

 

 

 


