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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi wawancara secara langsung terhadap guru kelas III SDN 

Notorejo 3 yang belum menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar 

mata pelajaran IPA khususnya tentang kompetensi dasar mendeskripsikan kenampakan permukaan 

bumi di lingkungan sekitar dalam pengajarannya masih menggunakan paradigma yang lama dimana 

guru memberikan pengetahuan ke siswa secara pasif dengan metode ceramah dan tanya jawab, 

sehingga ketuntasan belajar secara klasikal juga belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Permasalahan dalam penelitian ini (1) adakah pengaruh model Quantum Teaching didukung 

media Flip Chart terhadap kemampuan siswa mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar (2) adakah pengaruh model Quantum Teaching tanpa didukung media Flip Chart 

terhadap kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi dilingkungan sekitar (3) adakah 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan model Quantum Teaching didukung media Flip Chart 

dengan penggunaan model Quantum Teaching tanpa media Flip Chart terhadap kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkugan sekitar. 
Berdasarkan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

deskriptif. Berdasarkan hasil posttest dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Ada pengaruh 
model Quantum Teaching didukung media Flip Chart terhadap kemampuan mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar (2) Ada pengaruh model Quantum Teaching tanpa 

didukung media Flip Chart terhadap kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar (3) hasil kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan 

sekitar menggunakan model Quantum Teaching didukung media Flip Chart dengan tanpa media Flip 

Chart terbukti dengan t-hitung 3,916t-tabel 2,024 taraf sig (5%) sehingga t-hitung > t-tabel dengan df 
38 dan sign (2-tailed) 0,000 < 0,05 yang berarti signifikan dan nilai akhir tertinggi kelas kontrol yaitu 
71,00 lebih kecil daripada nilai akhir kelas eksperimen 87,00. 

 
Kata Kunci: Model Quantum Teaching, media Flip Chart, kemampuan mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan sekitar.
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I.      LATAR BELAKANG 
 

Pendidikan tidak hanya 

bertujuan untuk menghasilkan 

generasi berilmu, tetapi juga dapat 

menjadikan manusia berakhlak 

mulia serta memiliki keterampilan 

untuk bekal hidup dalam 

bermasyarakat.  Hal  tersebut 

sejalan dengan tujuan pendidikan 

Nasional yang tertuang dalam 

Undang-undang No.20 tahun 2003 

tentang  sistem  Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 

menyebutkan bahwa “pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana 

untuk   mewujudkan   suasana 

belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya 

untu memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Berdasarkan pernyataan diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan dapat mengembangkan 

potensi dalam diri manusia baik 

secara kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik.  Tujuan  pendidikan 

itu  sendiri  adalah  adanya 

perubahan tingkah laku dalam diri 

manusia yang ditunjukkan dengan 

perubahan   pengetahuan, 

perubahan nilai dan sikap, serta 

perubahan keterampilan. 

Kenyataannya, berdasarkan 

observasi yang di lakukan di SDN 

Notorejo 3 ditemukan data bahwa 

proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

kompetensi dasar mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar di kelas III 

masih menggunakan paradigma 

lama, dimana guru mendominasi 

pembelajaran tanpa memberi 

kesempatan  siswa  untuk  aktif 

dalam pembelajaran. 

Mengacu pada hasil observasi 

di  atas  diperlukan  pemilihan 

model pembelajaran dan media 

interaktif namun tetap sesuai 

materi. Menurut Shoimin 

(2014:138) “Quantum Teaching 

adalah   pegubahan   gaya   belajar 

yang menarik dengan segala 

nuansanya  dan juga  menyertakan 

segala kaitan antara interaksi dan 

perbedaan yang memaksimalkan 

momen belajar.”
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Menurut Rayandra (2012:41) 

“Flip Chart adalah suatu bagan 

balikan atau lembaran gambar 

untuk  menyajikan  urutan 

informasi yang apabila sulit untuk 

dijelaskan dengan kata-kata.” 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, diambil judul 

penelitian “Pengaruh model 

pembelajaran  Quantum  Teaching 

di dukung media Flip Chart 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

sekitar pada siswa kelas III SDN 

Notorejo  3  Kabupaten 

Tulungagung T.A 2017/2018 

Berdasarkan permasslahan 

yang dikemukakan dalam latar 

belakang, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Adakah     pengaruh      model 

Quantum Teaching didukung 

media Flip Chart terhadap 

kemampuan siswa 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan  bumi  di 

lingkungan sekitar pada siswa 

kelas   III   SDN   Notorejo   3 

Kabupaten  Tulungagung  T.A 
 

2017/2018 

2. Adakah     pengaruh      model 

Quantum Teaching tanpa 

didukung media Flip Chart 

terhadap kemampuan siswa 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan  bumi  di 

lingkungan sekitar pada siswa 

kelas   III   SDN   Notorejo   3 

Kabupaten  Tulungagung  T.A 
 

2017/2018 
 

3. Adakah       pengaruh       yang 

signifikan  antara  penggunaan 

model    Quantum    Teaching 

didukung  media  Flip  Chart 

dengan    penggunaan    model 

Quantum  Teaching  tanpa  di 

dukung   media   Flip   Chart 

terhadap               kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan          bumi          di 

lingkungan  skitar pada siswa 

kelas   III   SDN   Notorejo   3 

kabupaten Tulungagung? 

Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan  kemampuan 

siswa kelas III SDN Notorejo 

3 Kabupaten Tulungagung 

dalam mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi 

di        lingkungan        sekitar
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menggunakan model 

pembelajaran Quantum 

Teaching  didukung  media 

Flip Chart. 

2. Mendeskripsikan  kemampuan 

siswa kelas III SDN Notorejo 

3 Kabupaten Tulungagung 

dalam mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi 

di lingkungan sekitar 

menggunakan model 

pembelajaran Quantum 

Teaching tanpa didukung 

media Flip Chart. 

3. Mengetahui             perbedaan 

pengaruh antara penggunaan 

model pembelajaran Quantum 

Teaching  didukung  media 

Flip  Chart  dengan 

penggunaan model Quantum 

Teaching tanpa didukung 

media Flip Chart pada siswa 

kelas   III   SDN   Notorejo   3 

Kabupaten Tulungagung 

terhadap kemampuan 

medeskripsikan kenampakan 

permukaan  bumi  di 

lingkungan sekitar. 

II.      METODE 
 

A.  Variabel Penelitian 
 

Menurut Sugiyono 

(2013:38) menyatakan bahwa 

“variabel  adalah  suatu  kualitas 

(qualities) dimana peneliti 

mempelajari dan menarik 

kesimpulan”. 

Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yang digunakan 

yaitu  variabel  bebas 

(independent variable) dan 

variabel terikat (dependent 

variable). 

 
 

1.  Variabel  bebas  (independent 

variable) 

Menurut             Sugiyono 
 

(2013:39)  pengertian 

“variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model 

Quantum  Teaching  dan 

media Flip Chart. 

2.  Variabel   terikat   (dependent 

variable) 

Menurut            Sugiyono 

 
(2013:59) variabel terikat 

merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel 

bebas yang mempengaruhinya.
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Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah 

kemampuan mendeskripsikan 

kenampakan   permukaan 

bumi di lingkungan sekitar. 

B.  Teknik       dan       Pendekatan 
 

Penelitian 
 

1.  Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, karena 

dalam penelitian ini 

menggunakan  data-data 

berupa angka-angka numerik. 

Menurut Sugiyono (2013:11), 

penelitian kuantitatif adalah 

data penelitian berupa angka- 

angka dan analisis 

menggunakan statistik. 

2.  Teknik Penelitian 
 

Menurut Sugiyono 

(2013:137) teknik 

pengumpulan data adalah alat 

yang  digunakan  untuk 

meneliti dan mengumpulkan 

data disajikan dalam bentuk 

sistematis guna memecahkan 

atau menguji suatu hipotesis. 

C.  Teknik Analisis Data 
 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah    eksperimen.    Alasan 

menggunakan teknik ini adalah 

mencari pengaruh antara 

penggunaan model 

pembelajaran Quantum 

Teaching didukung media Flip 

Chart terhadap kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

sekitar. 

Peneliti menggunakan 

desain penelitian Quasi 

Experimental Design dengan 

bentuk Nonequivqlen Control 

Group Design, dengan cara 

menganalisis X melalui skor 

yang   diperoleh   dari   pretest 

(Y1) dan posttes (Y2). 

TABEL 3.3 Hasil Pengukuran 
 

kelompok Tes awal perlakuan Tes akhir 

Eksperimen 

 
kontrol 

Y1 

 
Y1 

X 

 
- 

Y2 

 
Y2 

 

 
 

Keterangan: 

 
R   = Kelompok (Group) 

Y1  = Pretes kelompok 

Eksperimen 

 
Y1  = Pretes kelompok Kontrol 

X   = Perlakuan dengan Model 

Quantum Teaching
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didukung media Flip 

 
Chart 

- = Perlakuan dengan Model 

Quantum Teaching tanpa 

didukung media Flip 

Chart 

Y2  = Posttes kelompok 

Eksperimen 

Y2  = Posttes kelompok Kontrol 

 
D.  Populasi Dan Sampel 

 
Kelas yang diterapkan sebagai 

kelompok eksperimen adalah 

siswa kelas III A SDN Notorejo 

3 yang berjumlah 20 siswa. 

Sedangkan kelompok kontrol 

adalah  kelas  III  B  SDN 

Notorejo 3 yang berjumlah 20 

siswa. 

Menurut  Suharsimi  (2013;66), 

“apabila subjeknya kurang dari 

 
100  orang  maka  diambil 

semua”. Sampel yang diambil 

dalam   penelitian   ini   adalah 

siswa kelas III A dan kelas III 

B SDN Notorejo 3  kecamatan 

Gondang                   Kabupaten 

Tulungagung T.A 2017/2018. 

 
III.  Instrumen Penelitian dan 

 

Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam sebuah penelitian perlu 

adanya alat ukur Variabel yaitu 

instrument penelitian adalah   alat   

yang   digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data. 

Menurut sugiyono 

(2013:147) “dalam penelitian 

kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden 

terkumpul.” 

1. Uji Normalitas Data 
 

Uji   normalitas 

digunakan untuk menguji 

apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji 

normalitas diberikan kepada 

kelas  eksperimen  maupun 

kelas kontrol. 

Dalam penelitian 

pengujian normalitas dilaku- 

kan dengan menggunakan 

program  SPSS  23  for 

windows, menggunakan taraf 

signifikan 5%, jika signifikan 

diperoleh ≥ 5%, maka sampel 

berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.
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2.  Uji Homogenitas 
 

Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui 

apakah data pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

bersifat homogen. Apabila 

data yang diperoleh 

sudah homogen, maka 

dilakukan analisis data uji 

homogenitas. 

Setelah melakukan uji 

normalitas dan homogenitas, 

langkah berikutnya adalah 

melakukan analisis uji-t untuk 

mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Quantum 

Teaching   di   dukung   media 

Flip Chart terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi 

di lingkungan sekitar pada 

siswa kelas III dengan 

menggunakan  program  SPSS 

23 for windowas. 
 

 
 

IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

A.  Analisis Data 

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas data dimaksud 

untuk memperlihatkan bahwa 

sampel berasal dari populasi 

yang dianalisis berdistribusi 

normal.   Model   yang   akan 

digunakan untuk menguji 

normalitas  data  pada 

penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov-smirnov dengan 

menggunakan program SPSS. 

Tabel 4.9 Data Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 

 Pretest_ 

Eks 

Posttest_ 

Eks 

Pretest 

_ 

Kon 

Posttest 

_ 

Kon 

N Mean 

Std.Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

 
Asymp. Sig. (2- 

tailed) 

20 

61,25 

12,657 

213 

213 

-100 

952 

325 

20 

86,75 

11.840 

157 

132 

157 

702 

708 

20 

59,50 

11,110 

182 

182 

-096 

814 

621 

20 

71,00 

13.727 

185 

185 

-131 

829 

498 

Sumber : Lampiran 9 
 

Dari data di atas hasil 

pengujian normalitas diketahui 

Asymp. Sig. (2-tailed) dari 

masing-masing      data     0,325, 

0.708, 0.521, 0.498. Berdasarkan 

ketentuan apabia nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) > 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa populasi 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 
 

Hasil uji homogenitas dengan 

menggunakan One Way Anova 

dengan menggunakan SPSS 

dengan  taraf  signifikan  0,05  = 

5%.  Jika  sebuah  data 

signifikansi maka  diperoleh  sig
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> 0.05. maka sampel berasal dari 

populasi yang homogen. 

Dari perhitungan 

homogenitas diperoleh hasil 

signifikansi  pada  kelas 

eksperimen        yaitu        pretest 

0,534>0,05        dan         posttest 
 

0,388<0,05,  dan  hasil 

signifikansi maka data tersebut 

homogen karena mempunyai 

varian yang sama. 

B.  Hasil Analisis Data 
 

Setelah dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas, 

diperoleh hasil data berdistribusi 

normal dan homogen. Langkah 

selanjutnya peneliti melakukan 

uji-t sampel, bertujuan untuk 

mengetahui  ada  tidaknya 

pengaruh sebelum menggunakan 

model dan media dengan model 

Quantum Teaching didukung 

media Flip Chart terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar. Analisis uji t 

yang digunakan Paired Sample t- 

test menggunakan jasa komputer 

program SPSS. 

1)      Model  Quantum  Teaching 

di dukung media Flip Chart 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mendeskripsikan        kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

sekitar. 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh  t  hitung  yaitu  6,706 

dan untuk t tabel diperoleh df = n 

– 1 = 20 – 1 = 19 dengan t hitung 
 

6,706 > taraf signifikan 5% yaitu 
 

2,093 yang berarti tingkat 

signifikannya  0,000  (<0,005). 

Jadi hasil analisis uji t 

menggunakan model Quantum 

Teaching di dukung media Flip 

Chart berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan mendes- 

kripsikan   kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

sekitar. 

2) Model  Quantum  Teaching 

tanpa di dukung media Flip Chat 

berpengaruh terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh  t  hitung  yaitu  3,929 

dan untuk t tabel diperoleh df = 

n – 1 = 20 -1 -19 dengan t hitung 

3,929> taraf signifikan 5% yaitu 
 

2,093 yang berarti tingkat 

signifikannya 0,001 (<0,005). 

Jadi hasil analisis uji t 

menggunakan model Quantum 

Teaching tanpa didukung media
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Flip Chart tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan  bumi di lingkungan 

sekitar. 

3) Terdapat perbedaan pengaruh 

Model Quantum Teaching di 

dukung  media  Flip  Chart dan 

model Quantum Teaching tanpa 

didukung media Flip Chart 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

sekitar. 

Berdasarkan tabel diatas hasil 

nilai  t  tabel  untuk  taraf 

signifikan 5% dan derajat 

kebebasan (df) 38 diperoleh ttabel 

(2,024). Dari hasil perhitungan, 

dari thitung diperoleh nilai (3,886) 

lebih  besar  daripada  nilai  ttabel 

5%  (2,024)  dan  Sig  (2-tailed) 
 

0,000 < 0,005 dengan demikian 

H0 ditolak, artinya bahwa ada 

perbedaan rata-rata antara kedua 

kelompok (kelas eksperimen dan 

kelas kontrol). Perbedaan nilai 

rata-rata (mean difference) 

sebesar 15.750 dan perbedaan 

berkisar   antara   7,544   sampai 

23,962 (Berdasarkan rata-rata 

kelompok Eksperimen 86,75 dan 

rata-rata     kelompok     Kontrol 

71,00) dapat dilihat berdasarkan 

hasil   post-test.   Melalui   hasil 

post-test tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata siswa yang 

menggunakan model Quantum 

Teaching didukung media Flip 

Chart lebih tinggi dibandingkan 

nilai  rata-rata  siswa 

menggunakan model pem- 

belajaran Quantum Teaching 

tanpa  didukung  media  Flip 

Chart. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan media 

pembelajaran   Quantum 

Teaching didukung media Flip 

Chart memiliki pengaruh yang 

baik terhadap kemampuan siswa 

dalam mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar. 

C.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil  analisis 

dan uji hipotesis sebagaimana 

dikemukakan pada bab IV, dapat 

disimpulkan hasil temuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Ada        pengaruh        model 

Quantum Teaching didukung 

media Flip Chart terhadap 

kemampuan siswa mendes- 

kripsikan kenampakan per- 

mukaan bumi di lingkungan 

sekitar  pada  siswa  kelas  III
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SDN  Notorejo  3  Kabupaten 
 

T.A 2017/2018 
 

2. Ada        pengaruh        model 

Quantum Teaching tanpa 

didukung media Flip Chart 

terhadap kemampuan siswa 

mendeskripsikan kenampakan 
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