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MOTTO  

 

Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di  antaramu  dan  

orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat,  dan  Allah  
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 (Q.S. Al-Mujaadilah: 11) 
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Dewi Sulistyaningsih  

 
ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Quantum 
teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence terhadap keterampilan 

proses pembelajran IPA, siswa kelas IV SD Negeri Soborejo 1. Penelitian ini 
merupakan penelitian murni (True eksperimental Design) dengan model Pretest 
Posttest Control Group Design. Subjek Penelitian dipilih secara jenuh sampling. 

Sample yang diambio sebanyak 42 siswa terdiri dari 21 siswa kelompok 
eksperimen dan 21 kelompok kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan 

pengujian angket dan lembar observasi keterampilan proses pembelajarn IPA. Uji 
Analisis data menggunkan teknik statistic parametric yaitu uji Independen Sample 
T-Test  dengan bantuan program SPSS for Windows versi 16.00 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran Quantum 
teaching  tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence terdapat perbedaan ynag 

signifikan terhadap keterampilan proses pembelajaran IPA. Hal ini di buktikan 
dari hasil perhitungan rata-rata post test kelas eksperimen sebesar 86 lebih tinggi 
daripada rata-rata kelas kontrol sebesar 75. Hasil analisis data menunjukan nilai t 

hitung 4.743 > t tabel 2,024 dengan Sig. 0,000< 0,005 artinya ada perbedaan yang 
signifikan antara hasil post test kelas eksperimen yang menggunakan model 

Quantum teaching  tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence dengan kelas 
kontrol yang menggunakan metode konvensioanal.  

 

Kata Kunci: Model Quantum teaching  tipe TANDUR berbasis Multiple 
Intellegence, Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 
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(Research on  Grade IV students of SD N Soborejo 1, 

District Pringsurat, Temanggung Regency) 

 

Dewi Sulistyaningsih 

 

ABSTRACT 

 

   TANDUR based on Multiple Intellegence learning model to learning 

process skill, on grader IV of SD Negeri Soborejo 1. This research is True 
Experiment with model pre test - post test control group desaign which use 
experiment class and control class. The population in this research is all students 

of class IVA and IVB SD Negeri Soborejo 1 which amounted to 42 students. 
Technique of collecting data using questionnaire test and observation skill of 

science learning process. Data analysis technique using -t test to test the influence 
of model model of Quantum teaching type TANDUR based on Multiple 
Intellegence to science learning process skill. 

The results of this study indicate that the learning model of Quantum 
teaching TANDUR type based on Multiple Intellegence positive to science 

learning process skill. This is proven from the calculation of the average post test 
class experiments of 86 higher than the average control class of 75. The results of 
data analysis shows the value of t count 4.743> t table 2.024 with Sig. 0.000 

<0.005 means that there is a significant difference between post test class 
experimental results using the model of Quantum teaching TANDUR type based 

on Multiple Intellegence with control class using conventional method.  
 
 

Keywords: Quantum teaching model type  TANDUR, Multiple Intellegence to 
science learning process skill 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran  ilmu  pengetahuan alam  (IPA)  di  sekolah  dasar  (SD) 

merupakan  salah satu mata  pelajaran yang tepenting, pembelajaran IPA 

sangat berperan dalam proses pendidikan juga perkembangan teknologi. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Selain di ujikan sebagai Ujian 

nasioanal sampai saat ini sehingga masih menjadi sebuah tantangan bagi siswa 

untuk terus belajar IPA dengan maksimal agar dapat mencapai kompetensi 

peserta didik dengan baik. Pembelajaran IPA terdapat keterampilan-

keterampilan yang dapat mempengaruhi tercapainya kompetensi peserta didik, 

terutama keterampilan proses. 

Keterampilan proses atau disebut dengan keterampilan proses sains. 

Pendekatan keterampilan proses didasarkan pada cara memandang anak didik 

sebagai manusia seutuhnya yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai, 

serta keterampilan.. Mulyana (2013:39) menyatakan alasan pentingnya 

keterampilan proses diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi sekolah 

dasar, sebagai berikut: 1) Bermanfaat sebagai cara memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan yang relevan, 2) Memberi bekal siswa cara-cara 

membentuk konsep sendiri, dan bagaimana cara mempelajari sesuatu, 3) 

Membantu siswa mengembangkan dirinya sendiri, 4) Sangat membantu siswa 

yang masih berada pada taraf perkembangan berpikir kongkrit, 5) 

1 
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Mengembangkan kreativitas siswa. Berkaitan dengan pentingnya keterampilan 

proses sains di sekolah dasar 

Samatowa, (2011:100) menyatakan bahwa keterampilan proses yang 

diharapkan dimiliki oleh siswa yaitu keterampilan observasi, mengemukakan 

hipotesis, menginterpretasi, Keterampilan proses merupakan pembelajaran 

dimana  siswa  diberikan  kesempatan  untuk melakukan  suatu  interaksi  

dengan  obyek  konkret dan memperoleh  pengetahuan,  menyusun  gagasan  

baru sekaligus menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan  sehari-

hari. Berdasarkan observasi hari jum’at 4 Agustus 2017 di kelas IV SDN 1 

Soborejo, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung,  dapat dilihat dua aspek penting 

saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu proses mengajar yang dilakukan 

oleh guru dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Proses mengajar 

terlihat bahwa metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar didominasi 

dengan penggunaan metode ceramah, sehingga pembelajaran di kelas masih 

berpusat pada guru (teacher centered). Kurang optimalnya guru dalam 

melibatkan siswa ketika proses belajar mengajar, sehingga siswa antusias 

dalam pembelajaran. Saat proses pembelajaran, siswa jarang melihat fenomena 

nyata atau media yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Sebagian 

besar materi dan penyampaiannya bersifat book oriented, siswa jarang diajak 

untuk melihat kejadian langsung dengan praktik atau media representatif lain 

yang berkaitan dengan materi tersebut. 

Keterampilan proses siswa terlihat bahwa siswa kurang mampu 

membangun pengetahuannya sendiri dan lebih suka mendengar ceramah dari 
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guru serta siswa merasa kesulitan apabila diminta mengulang kembali materi 

yang telah dipelajari. Adanya praktik pembelajaran bagi siswa akan lebih 

mudah mengeneralisasikan dan mentransfer pengetahuannya dari pada siswa 

yang hanya menghafalkan definisi. Minimnya tingkat keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran IPA mengakibatkan keterampilan proses siswa kurang terlatih. 

IPA merupakan merupakan pembelajarn sains yang seharusnya lebih 

menekankan pada keterampilan proses sehingga melibatkan siswa secara 

langsung melalui pengalaman belajar (Subali, 2010: 144).  Menurut Conny 

Semiawan (2008: 137) rendahnya keterampilan proses dasar IPA membawa 

akibat siswa kesulitan dalam memahami konsep IPA yang abstrak, sehingga 

konsep tersebut tidak dimilikinya secara tuntas. 

Deskripsi singkat di atas, dapat digambarkan bahwa ditemukan  

berbagai  permasalahan  dalam pembelajaran  IPA  sebagai  berikut.  (1)  

Keterampilan  proses  dasar  IPA  siswa cenderung  rendah.  (2)  Pembelajaran  

IPA  lebih  berpusat  pada  guru.  (3)   Media yang  digunakan  dalam  proses  

pembelajaran  IPA  kurang  bervariasi.  (4)  Siswa cenderung pasif selama 

berlangsungnya proses pembelajaran IPA dan menjadi masalah yang perlu di 

tata ulang. Salah satu model pembelajaan yang dapat mengatasi pemasalahan 

tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Melalui pembelajaran 

kooperatif ini siswa dapat belajar lebih kreatif dan menyenangkan untuk 

mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan sosial dan 

keterampilan kerjasama, yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. yang 

merupakan salah satu untuk memgembangkan keterampilan proses belajar IPA 
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khususnya pada materi energi alternatif menggunakan model pembelajaran 

yang dapat mengembangkan keterampilan proses belajar siswa yaitu model 

pembelajaran Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple 

Intellegence. Multiple Intellegence adalah kecerdasaan manusia yang terdiri 

beragam majemuk yaitu 8 (delapan) kecerdasan manusia, diantaranya 

linguistik, matematis- logis, spasial-visual, musical, kinestetis, interpersonal, 

intrapersonal, dan naturalis. 

Pengunanan model Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis 

multiple Intelegensi ini adalah  karena kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

sangat beragam sehingga dengan demikian pemilihan model, metode atau 

strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan teridentifikasinya multi 

intelegensi pada siswa. Keunggulan multi intelegensi terletak pada perlakuan 

yang tepat pada tiap siswa. Hoerr (2007:xix) memberikan pendekatan      

kepada siswanya dengan istilah special treatment for special student. 

Penerapan kecerdasan majemuk pada pembelajaran tentu saja sesuai dengan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model pembelajaran Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence adalah suatu rancangan  

pembalajaran yang mempunyai landasasan teori-teori pendidikan melalui 

analisa di kecerdasan masing-masing praktik siswa dalam pembelajaran yang 

menyenangkan dengan upaya mencapai kompetensi tertentu dalam 

pembelajaran dan mengoptimalkan delapan kecerdasan yang dimiliki masing-

masing siswa. 
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Model  pembelajaran  Quantum Teaching tipe TANDUR merupakan 

salah satu model  pembelajaran  yang  menekankan pentingnya  penciptaan  

hubungan  sosial yang  dinamis  antara  para  peserta  didik dan  juga  antar  

peserta  didik  dengan pendidik.  Model  pembelajaran  ini  juga menekankan 

tentang pentingnya pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan  bagi  para  peserta didiknya,  dengan  prinsip  kebermaknaan 

dan  berupaya  memasuki  dunia (kesenangan) peserta didik agar nantinya 

mampu  mengantarkan  pesan-pesan pembelajaran  kedalam  dunia  tersebut. 

DePorter, dkk (2015: 181) aplikasi model Quantum Teaching  dapat 

dinamakan dengan TANDUR. Aplikasi dari TANDUR sangat jelas manfaatnya 

ketika di terapkan dalam kelas yang memiliki siswa dengan tingkatan 

antusiasme belajar yang rendah. TANDUR ditujukan untuk meningkatkan 

minat siswa dalam proses pembelajaran sehingga penyampaian materi dapat 

berjalan dengan baik. TANDUR merupakan kerangka dari berberapa fase   

yaitu  Tumbuhkan, Alami,  Namai,  Demonstrasi,  Ulangi,  dan  Rayakan.  

Tumbuhkan  minat dengan  memuaskan  “Apakah  Manfaatnya  BagiKu”  

(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. Alami, ciptakan atau datangkan 

pengalaman umum  yang  dapat  dimengerti  semua  pelajar.  Namai,  sediakan  

kata  kunci, konsep,  model,  rumus,  strategi,  sebuah  masukan.  Demonstrasi,  

sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka tahu”. 

Ulangi, tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, “Aku 

tahu bahwa  aku  memang  tahu  ini”.  Rayakan,  pengakuan  untuk  
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penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu 

pengetahuan. TANDUR berbasis Multiple Intellegence.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka peneliti akan melakukan 

penelitian Eksperimen yang berjudul “Pengaruh Model Quantum Teaching tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence terhadap ketreampilan  proses 

pembelajaran IPA  Siswa Kelas IV SDN 1 Soborejo ,Kec. Pringsurat, Kab. 

Temanggung.” 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan proses dasar IPA siswa cenderung rendah. 

2. Pembelajaran IPA lebih berpusat pada guru. 

3. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA kurang bervariasi 

4. Siswa cenderung pasif selama berlangsungnya proses pembelajaran IPA. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

maka rumusan masalah dalam  ini adalah: ” Adakah pengaruh Model Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence terhadap  

ketereampilan  proses belajar IPA  Siswa Kelas IV SDN 1 Soborejo ,Kec. 

Pringsurat, Kab. Temanggung?”  
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D. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan di atas, maka penelitian ini 

dibatasi pada rendahnya keterampilan proses dasar pemelajaran  IPA siswa. 

Permasalahan tersebut akan diatasi menggunakan model pembelajaran. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence terhadap  

keterampilan  proses pembelajaran IPA  Siswa Kelas IV SDN 1 Soborejo, 

Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Siswa Kelas IV di mata pelajaran IPA 

materi energi alternatif. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan 

proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam meningkatkan 

keterampilan proses belajar IPA kelas IV SD melalui model Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru 

Sebagai masukan untuk guru dalam memilih model pembelajaran 

yang tepat sehingga dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan 

keterampilan proses pembelajaran IPA. 
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b. Bagi sekolah 

Sebagai masukan sekolah untuk lebih memperhatikan 

pencapaian kompetensi pembelajaran melalui banyak keterampilan 

siswa. 

c. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah 

dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan sehingga dapat 

menambah pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh keterampilan proses belajar siswa setelah dilakukan proses 

pembelajaran melalui pembelajaran model Quantum teaching tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 

1. Pengertian Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 

Keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah 

yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan 

untuk menemukan suatu konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun 

untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan atau flasifikasi  

Trianto, (2015:93). Keterampilan proses adalah keterampilan yang 

digunakan ilmuan dalam usaha memecahkan misteri-misteri di alam, 

berupa mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengidentifikasi dan 

mengendalikan variabel, merumuskan hipotesa, merumuskan hipotesa, 

dan merancang experimen. Lebih jauh, keterampilan ini disebut juga 

keterampilan belajar seumur hidup sebab keterampilan-keterampilan ini 

dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari untuk bidang yang lainnya. 

Iskandar, (2015: 5) 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa  

keterampilan proses IPA adalah suatu keterampilan proses penemuan 

dalam memperoleh pengetahuan sehingga memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan inte lektual, fisik, 

mental dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Anak akan mampu menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep 

serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai. 

 

9 
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2. Melatih Keterampilan Proses IPA 

Trianto, (2015:148) mengemukakan bahwa keterampilan 

proses yang di ajarkan dalam pendidikan  IPA memberi penekanan 

pada keterampilan berpikir yang dapat berkembang pada anak-anak 

Keterampilan proses anak dapat mempelajari IPA sebanyak yang 

mereka dapat mempelajari dan ingin mengetahuinya. Pengunaan 

keterampilan-keterampilan proses ini merupakan suatu proses yang 

berlangsung selama hidup. 

Keterampilan proses perlu dilatihkan atau dikembangkan 

dalam pengajaran IPA karena keterampilan proses mempunyai peranan 

sebagai berikut: 

a. Membantu siswa belajar mengembangkan pikirannya 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakuan penemuan 

c. Meningkatkan daya ingat 

d. Memberikan kepuasan intrinsic bila anak telah berhasil melakukan 

sesuatu. 

e. Membantu siswa mempelajari konsep-konsep sains. 

3. Tujuan melatih Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA 

Melatih keterampilan proses merupakan salah satu upaya yang 

penting untuk memperoleh keberhasilan belajar siswa yang optimal. 

Materi pelajaran akan lebih mudah dipelajari, dipahami, dihayati dan 

diingat dalam waktu yang relatif lama bila siswa sendiri memperoleh 

pengalaman langsung dari peristiwa belajar tersebut melalui 
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pengamatan atau eksperimen. Selain itu tujuan melatih keterampilan 

proses pada pembelajaran di harapkan dapat Trianto, (2015, 148) adalah 

sebagi berikut: 

a. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena dalam 

melakukannya siswa dipacu untuk berpartisipasi secara aktif dan 

efisien dalam belajar 

b. Menuntaskan hasil belajar siswa secara serentak, baik keterampilan 

produk, prose, maupun keterampilan kinerjanya. 

c. Menemukan dan membangun sendiri konsepsi serta dapat 

mendefinisikan secara benar untuk mencegah terjadinya 

miskonsepsi 

d. Memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajarinya 

karena dengan latihan keterampilan proses, siswa sendiri yang 

berusaha mencari dan menemukan konsep tersebut. 

e. Sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup 

di dalam masyarakat, karena siswa telah dilatih Mengembangkan 

pengetahuan teori atau konsep dengan kenyataan  dalam kehidupan 

masyarakat. 

f. keterampilan dan berpikir logis dalam memcahkan berbagai 

masalah dalam kehidupan 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

tujuan melatih keterampilan proses adalah meningkatkan motivasi 

siswa dan dapat di gunakan dalam memperdalam suatu konsep, 
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mengembangkan pengetahuan teori serta persiapan dalam menghadapi 

masalah dalam kehidupan nyata 

4. Aspek-Aspek Keterampilan Proses IPA  

Menurut Trianto, (2014:89), membagi keterampilan proses IPA 

ke dalam 8 aspek yaitu:  

a. Pengamatan 

b. Pengklasifikasian 

c. Pengukuran 

d. Pengidentifikasian dan pengendalian variable 

e. Perumusan hipotesa 

f. Perancangan eksperimen 

g. Penyimpulan hasil eksperimen 

h. Pengkomunikasian hasil eksperimen  

Menurut Usman Smatowa (2011,94) membagi keterampilan 

proses IPA ke dalam 8 aspek yaitu: antara lain yaitu keterampilan 

mengamati, melakukan percobaan, mengelompokkan, menafsirkan hasil 

percobaan, meramalkan, menerapkan, mengkomunikasikan dan 

mengajukan pertanyaan. Keterangan beberapa aspek tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengamati   

Keterampilan mengamati merupakandasar yang harus 

dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan penyelidikan ilmiah(the 

basis of all scientific inquiry is observation). Proses mengamati 
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dapat dilakukan dengan mengunkan indra kita, tetapitidak menutup 

kemungkinan pengamatan dilakukan dengan mengunakan alat-alat 

misalnya thermometer, timbangan atau miskroskop. 

2) Menafsirkan 

Menafsirkan berarti “menjelaskan pengertaian sesuatu”, 

baik berupa benda, peristiwa, atau hasil pengamatan yang dilakukan. 

Pengamatan berulang terhadap beberapa objek dan peristiwa dengan 

tafsiran yang relatif  sama kan menghasilkan pola-pola tertentu. Oleh 

karena itu keterampilan menafsirkan hasil pengamatan sangat 

mendukung pengambilan keputusan atau kesimpulan. 

3) Meramalkan 

Meramalkan merupakan keterampilan yang penting dimiliki 

oleh peneliti. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi kemudian. 

4) Mengunakan alat dan bahan 

Keterampilan ini adalah mengunakan alat dan bahan sengat 

mendukung terhadap hasil percobaan yang akan diperoleh. 

Penguaaan alat dan bahan –bahan selama percobaan berlangsung 

akan menambah pengalaman belajar siswa. Pengalaman 

mengunakan alat merupakan pengalaman konkret siswa selama 

proses belajar. 
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5) Mengelompokan(mengolongkan) 

Mengelompokkan merupakan suatu proses pemilihan objek-

objek atau peristiwa-peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaan 

sifat atau ciri-ciri dari suatu objek atau peristiwa tersebut. Kegiatan 

mengelompokkan dapat berupa mencari persamaan satu objek 

dengan cara membandingkan satu objek dengan objek lainnya atau 

satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 

6) Menerapkan konsep 

Kegiatan ini mencakup berapa tahap diantaranya adalah 

menghubungkan, membedakan konsep satu dengan konsep lainnya, 

membuat dan menggunakan table, membuat dan menggunakan table, 

membuat dan mengunakan grafik, merancang dan membuat alat 

sederhana, mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Mengkomunikasikan 

Keterampilan berkomunikasikan sangat penting dimiliki 

oleh setiap orang, termasuk siswa. Hal ini berkaiatan dengan proses 

penyampaian informasi atau data-data, baik secara tertulis atau 

secara lisan. Bentuk komunikasi yang baik ialah yang dapat 

dipahami dan dimengerti oleh penerima informasi kegiatan yang 

termasuk keterampilan berkomunikasi diantaranya menyajikan data 

dan informasi dalam bentuk model, gambar, grafik, diagram table 

dan lain-lain. 
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8) Mengajukan pertanyaan 

Keterampilan mengajukan pertanyaan merupakan salah satu 

ukuran untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa setelah 

pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan yaitu dengan 

cara menghadapkan siswa kepada masalah-masalah  dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan 

akal  dan  pikirannya untuk menyelesaikan tersebut. Dari pertanyaan 

yang diajukan dapat diketahui sejauh mana siswa dapat 

menggunakan pemikirannya, sejauh mana pemahaman yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

keterampilan proses memiliki 8 aspek yaitu: pengamatan, 

pengklasifikasian, pengukuran, pengidentifikasian dan pengendalian 

variable, perumusan  hipotesa, perancangan eksperimen, penyimpulan 

hasil eksperimen, pengkomunikasian hasil eksperimen yang dilakukan 

ketika mereka menemukan pengetahuan   

5. Indikator Keterampilan Proses Pembelajaran IPA Siswa SD  

Dalam keterampilan proses siswa melakukan sebuah 

pembelajaran yang aktif. Siswa menggunakan semua indra untuk untuk 

mengamati objek dan peristiwa dan mereka menemukan pola dari hasil 

pengamatan. Mereka mengklasifikasi untuk menemukan konsep baru 

dengan mencari persamaan dan perbedaan. Dengan lisan maupun tertulis, 
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mereka mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui dan mampu untuk 

lakukan. Penjelasan kuantitatif dari suatu objek dan peristiwa mereka 

mengukur. Mereka menyimpulkan untuk menjadi sebuah informasi baru 

yang ada. Serta mereka memprediksi kemungkinan terjauh datang sebelum 

mereka mengamati sebenarnya. 

Usman Samatowa (2011: 102) menyatakan bahwa ada beberapa 

indikator seseorang dikatakan mengomunikasikan hasil, diantaranya ada 7 

aspek indikator yaitu keterampilan melakukan observasi, keterampilan 

mengajukan hipotesis, keterampilan menginterpretasi data, keterampilan 

merencanakan percobaan, keterampilan melakukan investigasi, 

keterampilan manarik kesimpulan dan keterampilan mengkomunikasikan 

hasil.berikut ini keterangan indikator- indikator untuk keterampilan proses 

adalah sebagai berikut: 

Tabel:1 
Indikator Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 

No. Indikator Keterampilan 

Proses 

Ciri Aktivitas Observasi 

1 Observasi (mengamati) 1. Mengunakan indra secara aman dan sesuai 

2. Mengenalu perbedaan dan persamaan objek 

atau kejadian 

3. Mengenali urutan kejadian 

4. Mengamati suatu objek atau kejadian  secara 

detail 

2 Mengajukan hipotesis  1. Menyarankan jawaban mengapa sesuatu 

terjadi 

2. Menggunakan pengetahuan awal untuk 

menjelaskan suatu kejadian 

3. Menyadari adanya kemungkinan leb ih dari 

suatu penjelasan dari suatu kejadian 

3 Menginterpretasi data 

(menafsirkan) 

1. Memberikan interpretasi berdasarkan semua 

data yang tersedia 

2. Menguji suatu interpretasi dengan data yang 

baru 

3. Mendasarkan interpretasi pada pola atau 

hubungan data 

4. Menguji prediksi dari data dalam hal 

hubungan yang dapat diamati 
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Tabel:1 Lanjutan  
Indikator Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 

No. Indikator Keterampilan 

Proses 

Ciri Aktivitas Observasi 

4 Merencanakan percobaan a. Mengenali titik awal atau kejad ian awal yang 

relevan dengan pecobaan 

b. Mengenali variabel yang harus diubah dalam 

percobaan 

c. Mengenali variabel yang harus dibuat sama 

agar diperoleh suatu “a fair test” 

d. Mengenali semua variabel yang harus 

dikendalikan 

1. Mengenali variabel yang sesuai untuk diukur 

atau dibandikan 

5 Melakukan investigasi 2. Menentukan variabel bebas(yang diubah-

ubah) dan variabel control(yang harus 

dikendalikn atau di buat tetap) 

3. Memanipu lasi variabel agar percobaan benar-

benar ‘fair’ 

4. Mengidentifikasi variabel taut (variabel 

tergantung) 

5. Mengukur variabel taut dengan alat ukur yang 

sesuai 

6. Bekerja dengan tingkat ketelitian yang sesuai 

6 Menarik kesimpulan 1. Menggunakan berbagai in formasi untuk 

membuat pernyataan dengan 

mengkombinasikan artinya 

2. Menemukan pola atau kecenderungan hasil 

observasi/percobaan 

3. Mengidentifikasi hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lain 

4. Berhati-hati dalam menyampaikan asumsi 

tentang berlakunya kesimpulan 

7 Mengkomunikasikan hasil 1. Menyampaikan  dan mengjlarifikaksikan  

ide/gagasan dengan lisan maupun tulisan 

2. Membuat catatan hasil observasi dalam 

percobaan 

3. Menyampaiakn informasi dalam bentuk 

grafik, chart,atau table 

4. Memilih alat komunikasi yang cocok agar 

mudah dipahami oleh orang lain 

Secara terperinci, Trianto (2010:144) mengemukakan sejumlah 

keterampilan proses tersebut dengan ciri-ciri yang perlu dilatihkan pada 

siswa SD, yaitu 

i. Observasi 

1) Menggunakan energi  alternatif sesuai dengan kegunaannya 
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2) Mengidentifikasi sumber energi  alternatif 

3) Melakukan pengamatan kuantitatif  

4) Melakukan pengamatan kualitatif  

ii. Pengklasifikasian  

1) Mengindetifikasi energi  alternatif secara umum  

2) Memilah-milah dengan menggunakan dua energi  alternatif atau 

lebih.  

3) Mengorganisasi energi menurut sumber tertentu 

iii. Pengukuran  

1) Memilih sumber energi alternatif yang sesuai.  

2) Memilih alat dan bahan yang sesuai untuk pembuatan rangkaian 

listrik dari energi  alternatif  buah-buahan tertentu.  

iv. Penginferensian  

1) Mengaitkan pengamatan dengan pengalaman atau pengetahuan 

terdahulu 

2) Mengajukan penjelasan-penjelasan untuk pengamatan-pengatan.  

v. Peramalan 

1) Menggunakan data dan pengamatan yang sesuai 

2) Menafsirkan generalisasi tentang pola-pola 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

indikator keterampilan proses terdiri dari observasi, klarifikasi, aplikasi 

komplek, prediksi, mengunakan alat, eksperimen, mengkomunikasikan dan 

mengajukan pertanyaan.  
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B. Pengertian Pembelajaran IPA di SD 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan  . Komponen tersebut 

meliputi: tujuan, metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru memilih dan menemukan media, 

metode strategi dan pendekatan apa yang akan digunakan da lam kegiatan 

pembelajaran. Baharudin (2017:74) 

Briggs (2011:3). pembelajaran ini adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen 

belajar dan berisi serangkaian peristiwa yang di rancang untuk mendukung 

terjadinya proses belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

2. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD ditujukan untuk memberi kesempatan 

siswa memupuk rasa ingin tahu secara alamiah, mengembangkan 
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kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam 

berdasarkan bukti, serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. 

 Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan adalah :  

a. memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya,  

b. mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

c. mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya  hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, teknologi 

dan masyarakat, 

d. mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

e. meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam, 

f. meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

g. memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Mulyasa, 

(2010 : 111).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

tujuan pembelajaran IPA di SD adalah memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan pengetahuan, 
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mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan kesasaran, dalam 

memperoleh bekal pengetahuan kosesp dan keterampilan IPA sebagai 

dasar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

3. Pembelajaran IPA di SD  

Sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hakikat IPA, bahwa IPA 

dapat dipandang sebagai produk, proses dan sikap, maka dalam 

pembelajaran IPA di SD harus memuat 3 dimensi IPA tersebut. 

Pembelajaran IPA tidak hanya meng  ajarkan penguasaan fakta, konsep 

dan prinsip tentang alam tetapi juga mengajarkan  metode  memecahkan 

masalah, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan 

melatih bersikap objektif, bekerja sama dan  menghargai pendapat orang 

lain.  

Ilmu Pengetahuan Alam dibangun  atas dasar proses dan sikap 

ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Sesuai hakikat tersebut, belajar 

IPA bukanlah sekedar mengumpulkan dan menghafal fakta-fakta 

pengetahuan yang tersaji dalam suatu materi pembelajaran, tetapi 

pembelajaran mengandung dimensi yang menekankan perubahan tingkah 

laku dan pengalaman. Menurut Trianto, (2010: 142), pendidikan IPA di 

sekolah mempunyai tujuan yaitu a) memberikan pengetahuan kepada 

siswa tentang dunia dan bagaimana bersikap; b) menanamkan sikap 

hidup ilmiah; c) memberikan keterampilan untuk melakukan 

pengamatan; d) mendidik siswa mengetahui cara kerja serta menghargai 



38 
 

 
 

para penemu; dan e) menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permasalahan. 

 Model pembelajaran IPA yang sesuai untuk anak usia sekolah 

dasar adalah model pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar 

siswa dengan situasi kehidupan nyata di masyarakat. Siswa diberi 

kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di 

lingkungannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Usman 

Samatowa, (2006:11). Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri dan berbuat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang alam. Dalam pembelajaran IPA yang akan di te liti oleh peneliti 

adalah tentang energi alternatif dengan penjelasan Setandar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut: 

Tabel: 2 
SK,KD dan Indikator Semester II dengan materi energi alternatif 

No. Komponen RPP Keterangan Komponen 

1.  Standar Kompetensi 8.  Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

2. Kompetensi Dasar 8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya  

3. Indikator 8.2.1 menyebutkan macam-macam energi 

alternatif 

8.2.2 menjelaskan kegunaan setiap energi 

alternatif 

8.2.3 menjelaskan penggunaan energi alternatif 

8.2.4 memberi saran penggunaan energi alternatif 

yang bijaksana.. 

 

  Pembelajaran IPA materi energi alternatif ini di harapkan 

siswa dapat menigkatakn keterampilan proses IPA melalui eksperimen 

dan sesuai dengan kecerdasaan masing-masing siswa, siswa mampu 
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memcahkan masalah, mengetahui manfaat energi alternative dan 

kegunaan energi sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-

hari dalam lingkungan masayarakat maupun pribadi siswa. 

C. Model Pembelajaran Quantum Teaching Tipe  Tandur Berbasis 

Multiple Intellegence 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain, Joyce & Weil, 

(2012:243). Menurut Sagala, (2017:29) model adalah suatu kerangka 

konspektual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu 

kegiatan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti  bahwa 

model pembelajarn adalah suatu kerangka atau rencana pembelajaran 

yang digunakan sebagai pembentuk kurikulum dan pedoman dalam 

melakukan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. 

2. Pengertian Model Quantum Teaching 

Menurut  Bobby De Porter (2015, 179) adalah konsep yang 

menguraikan cara-cara baru dalam memudahkan proses belajar mengajar, 

lewat pemaduan unsure seni dan pencapain-pencapaian yang terarah, apa 

pun  mata pelajaran yang diajarkan. Quantum Teaching menjadikan 

segala sesuatu berarti dalam proses belajar mengajar, setiap kata, pikiran, 
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tindakan asosiasi, dan sampai sejauh mana merubah lingkungan, 

presentasi dan rancangan pengajaran.  

Lozanov (1978:3) juga berpendapat bahwa Quantum Teaching 

adalah penggubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. Dan 

Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar berhubungan dinamis 

dalam lingkungan kelas- interaksi yang mendirikan landasan dan 

kerangka untuk belajar. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa Quantum Teaching merupakan 

suatu kondisi belajar yang meriah dan menyenangkan dengan segala 

kaitan, lingkungan,  perasaan siswa,  dan guru itu sendiri yang semuanya 

berinteraksi menjadi suatu yang berarti bagi siswa. interaksi  mendirikan 

landasan dan kerangka belajar yang dapat memudahkan pembelajaran 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran Quantum 

Teaching Tipe TANDUR 

Menurut Bobbi DePorter (2012:39), dalam melakukan langkah-

langkah pembelajaran Quantum Teaching dengan enam langkah yang 

tercermin dalam istilah “TANDUR”, yaitu:  

Tabel: 3 

Langkah-langkah model TANDUR 
No. Langkah 

Pembelajaran 

Penjelasan pembelajaran 

1) T = Tumbuhkan  

 

Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan 

memuaskan rasa ingin tahu siswa dalam bentuk “Apakah 

Manfaatnya BagiKu” (AMBAK). Menumbuhkan 

suasana yang menyenangkan di hat i siswa, dalam 

suasana relaks, menumbuhkan interaksi dengan  
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Tabel: 3 Lanjutan 
Langkah-langkah model TANDUR 

No. Langkah 

Pembelajaran 

Penjelasan pembelajaran 

1) T = Tumbuhkan  

 

Siswa,memasuki ke alam pikiran siswa dan membawa 

alam pikiran siswa ke alam pikiran guru 

2) A = Alami  

 

Unsur alami akan mendorong hasrat alami otak untuk 

“menjelajah”. Menciptakan atau mendatangkan 

pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. 

3)  N = Namai  

 

Siswa melalui pengalaman belajar pada kompetensi dasar 

tertentu, siswa diajak untuk menulis di kertas, menamai 

apa saja yang telah siswa peroleh, contohnya siswa 

membuat mind mapping dengan memberi nama sifat -

sifat benda. 

4) D=Demonstrasikan 

 

Siswa mengalami belajar akan sesuatu, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan 

kemampuannya. Siswa akan mampu mengingat 90% jika 

siswa itu mendengar, melihat dan melakukannya. Melalu i 

pengalaman belajar siswa akan mengerti dan mengetahui 

bahwa dia memiliki kemampuan dan informasi yang 

cukup 

5) U = Ulangi  

 

Pengulangan memperkuat koneksi saraf dan 

menumbuhkan rasa “Aku tahu bahwa aku tahu ini!”. 

6) R = Rayakan 

 

Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang 

telah berhasil mengerjakan  sesuatu tugas atau kewajiban 

dengan baik, contohnya adalah bertepuk tangan dan 

bersorak bersama seperti berteriak “ we are the best 

succeed ” 3 kali. 

 

4. Kelebihan Model pembelajaran Quantum Teaching 

Model pembelajaran Quantum Teaching mempunyai beberapa 

kelebihan dan ciri khas tersendiri yang sangat unik dan jarang dimiliki 

oleh model pembelajaran lainnya. Menurut Miftahul A’la (2010: 41-43), 

ada empat keunggulan model pembelajaran Quantum Teaching yang 

cukup menonjol di antaranya adalah sebagai berikut:  

a) Adanya unsur demonstrasi dalam pengajaran. Pembelajaran 

Quantum Teaching memberikan kesempatan yang luas pada seluruh 
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siswa untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam tahapan-tahapan 

kajian terhadap suatu mata pelajaran.  

b) Adanya kepuasan pada diri si anak.  

c) Ada unsur pemantapan dalam menguasai materi atau suatu 

keterampilan yang diajarkan 

d) Adanya unsur kemampuan dalam merumuskan temuan yang 

dihasilkan si anak, dalam bentuk konsep, teori, model, dan 

sebagainya. 

5. Prinsip-prinsip Quantum Teaching 

Model pembelajaran Quantum Teaching memiliki beberapa 

prinsip yang harus diketahui oleh seorang guru. Menurut Bobby DePorter 

(2012:36), prinsip-prinsip Quantum Teaching ada 5. Prinsip-prinsip 

tersebut akan diuraikan di bawah ini: 

1) Segalanya Berbicara  

Segalanya berbicara mulai dari lingkungan kelas hingga 

gerakan tubuh mengirimkan pesan tentang belajar yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran. Gerakan tubuh dapat dijadikan alat 

bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran tidak hanya guru yang berhak berbicara, akan tetapi siswa 

juga mempunyai hak untuk bicara. Hak siswa berbicara untuk saling 

berargumentasi dan bertanya tentang materi pelajaran yang diajarkan.  
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2) Segalanya Bertujuan 

Seorang guru atau siswa harus mempunyai tujuan dalam suatu 

pembelajaran. Seorang guru mempunyai tujuan yang jelas dalam 

menyusun materi pembelajaran yang akan diberikan pada siswa. Siswa 

juga mengetahui apa tujuan dari meraka mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru. Hal ini agar guru maupun s iswa tidak melenceng 

dari tujuan utama melakukan proses pembelajaran suatu materi.  

3) Pengalaman Sebelum Pemberian Nama  

Proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami 

informasi sebelum mereka pelajari, karena otak manusia berkembang 

yang akhirnya menggerakkan rasa ingin tahu. Seorang guru 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diawal 

pelajaran. Dengan demikian, siswa akan berfikir mencari jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan.  

4) Mengakui Setiap Usaha  

Menghargai setiap usaha siswa baik itu besar maupun kecil. 

Seorang siswa yang bertanya atau menjawab pertanyaan baik salah atau 

benar, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan 

kepercayaan diri mereka. Hal ini akan mendorong siswa lebih giat lagi 

dalam belajar dan akan menumbuhkan motivasi belajar siswa yang 

tinggi. 
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5) Jika Layak Dipelajari, maka Layak pula Dirayakan  

Merayakan atas keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu 

materi yang disampaikan dengan baik, sehingga siswa dapat menguasai 

materi tersebut. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan 

dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Seorang 

pendidik memberikan pujian kepada siswa yang aktif berinteraksi pada 

saat pelajaran, baik bertanya maupun menjawab pertanyaan tentang 

materi yang disampaikan. Penggunaan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat membantu siswa belajar dengan baik dan 

menumbuhkan motivasi belajar. Model pembelajaran Quantum 

Teaching melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, 

perasaan, dan bahasa tubuh. Pembelajaran yang menarik dan meriah 

tidak akan membuat bosan saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Hal ini tentunya membuat siswa menyukai pelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dimengerti  bahwa 

prinsip model Quantum teaching  diantaranya adalah segalanya 

berbicara, segalanya bertujuan, adanya pengalaman sebelum pemberian 

nama, mengakui adanya usaha siswa dan jika layak di pelajari siswa, 

maka layak di rayakan. 

6. Pengertian Mutiple Intellegence 

Gardner Amstrong, (2013:7) mendefinikan kecerdasan atau 

intellegensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan 

,menghasilakan suatu produk tertentu dalam berbagai kondisi (setting) dan 
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situasi pembelajaran yang nyata perlu di perhatikan penekanan terhadap 

kemampuan untuk memcahkan masalah,  karena menurut Gardner 

sesorang baru boleh dikatan cerdas, bila sepanjang kehidupanya itu 

mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang di hadapainya        

(problem posing) dalam berbagai kondisi. Munif chatif (2017:85) adalah 

sebuah teori kecerdasan yang sangat terbuka dan menghargai potensi 

individu sekecil apapun. Seseorang mempunyaidelapan kecerdasaan j ika 

dalam aktivitasnya sudah memunculkan prestasi yang mempuyai benefit 

(daya manfaat), sekecil apapun itu.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dimengerti bahwa 

multiple intelegensi adalah suatu kecerdasan  majemuk pada manusia yang 

didalamnya terdapat 8 kecerdasan manusia, diantaranya linguistik, 

matematis- logis, spasial-visual, musical, kinestetis, interpersonal, 

intrapersonal, dan naturalis. 

Teori  multiple intellegences  Gardner  membagi  kecerdasan  

manusia  menjadi  delapan jenis, antara lain yaitu : 

a.  Kecerdasan Verbal-linguistik 

Kecerdasan  verbal- linguistik  adalah  kemampuan untuk 

menggunakan  bahasa-bahasa  termasuk  bahasa  ibu  dan  bahasa  asing 

untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami 

orang  lain.  Thomas  Armstrong  (2002:  2)  berpendapat  bahwa  

kecerdasan verbal- linguistik  mencakup kemampuan  untuk 
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menggunakan  kata  secara  efektif  baik  secara   lisan  maupun  

tertulis.  

Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kecerdasan  verbal- lingistik  

adalah kemampuan  dalam  menggunakan  bahasa  dan  kata-kata  

secara  efektif baik  secara  lisan  maupun  tertulis  untuk 

mengekspresikan  dirinya  dan memecahkan masalah. 

a. Kecerdasan Logis-matematis 

Kecerdasan logis-matematis memuat kemampuan seseorang 

dalam berpikir  secara  induktif  dan  deduktif,  berpikir  menurut  

aturan  logika, menganalisis  pola  angka-angka,  serta  memecahkan  

masalah  dengan kemampuan  berpikir.   

Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  kecerdasan  logis-matematis  

adalah  kemampuan seseorang dalam berpikir secara aturan logika dan 

mengenal pola-pola angka untuk memecahkan masalah. Anak yang 

unggul dalam kecerdasan ini sangat menyukai bermain dengan bilangan 

dan menghitung, baik dalam urusan  problem solving dan  sangat  suka  

melakukan  percobaan. 

b. Kecerdasan Visual-spasial 

Kecerdasan  visual-spasial  adalah  kemampuan  mempersepsi  

dan mentransformasikan dunia spasial-visual secara akurat. Kecerdasan 

ini meliputi  kepekaan  pada,  warna,  garis,  bentuk,  ruang  dan  

hubungan antar unsur tersebut (Thomas Armstrong: 2012). 

Kemampuan ini juga termasuk  untuk  memahami  secara  lebih  
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mendalam  antara  objek  dan ruang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan visual-spasial adalah kemampuan  untuk  mempersepsi  dan  

memahami  secara  lebih mendalam unsur visual-spasial seperti warna, 

garis, bentuk, ruang serta hubungan antar unsur tersebut. 

c. Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan  musikal  memuat  kemampuan  untuk  peka  

terhadap suara-suara  non  verbal  yang  ada  di  sekelilingnya  termasuk  

nada  dan irama. Kecerdasan musikal meliputi  kemampuan  untuk  

mempersepsi  dan  memahami,  mencipta serta  menyanyikan  bentuk-

bentuk  musikal.  Kecerdasan  ini  juga mencakup  kemampuan  

menciptakan  dan  mengekspresi  irama,  pola nada serta apresiasi 

bentuk-bentuk ekspresi musikal. 

d. Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan  kinestetik  adalah  kemampuan  untuk  

menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan dan 

menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi 

sesuatu. Kecerdasan ini  mencakup  keterampilan  khusus  seperti  

koordinasi,  keseimbangan, ketangkasan,  kekuatan,  fleksibilitas  dan  

kecepatan.   Kecerdasan  ini juga  meliputi  keterampilan  untuk  

mengontrol  gerakan-gerakan  tubuh dan  kemampuan  untuk  

memanipulasi  objek 
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e. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan  interpersonal  adalah  kemampuan  untuk  

mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta 

perasaan orang lain. Menurut Thomas Armstrong (2012: 4), 

kecerdasaan ini meliputi kepekaan  pada  ekspresi  wajah,  suara,  

gerak-isyarat  dan  kemampuan membedakan  berbagai  macam  tanda  

interpersonal  dari  orang  lain. Kecerdasan  interpersonal  ditampakkan  

pada  kegembiraan  berteman dan  kesenangan  dalam  berbagai  macam  

aktivitas  serta  kegiatan  yang melibatkan banyak orang. 

f. Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan  intrapersonal  tercermin  dalam  kesadaran  

mendalam akan perasaan batin. Inilah kecerdasan yang memungkinkan 

seseorang memahami  diri  sendiri,  kemampuan  dan  pilihanya  

sendiri. Kecerdasan  intrapersonal  menunjukkan kemampuan  

seseorang  untuk  peka  terhadap  dirinya  sendiri. Kecerdasan  ini  

meliputi  kemampuan  memahami  diri  yang  akurat, kesadaran  akan  

suasana  hati,  maksud,  motivasi,  temperamen  dan keinginan  serta  

kemampuan  berdisiplin  diri  dan  menghargai  diri sendiri. 

g. Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan  naturalis  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  

kategorisasi  dan  membuat  tingkatan  terhadap  keadaan  organisme 

seperti  tumbuh-tumbuhan,  hewan  dan  alam.  kecerdasan  naturalis  

adalah  kesenangan  mereka  akan  alam,  binatang misalnya  berani  
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mendekati,  memegang,  mengelus  bahkan  memiliki naluri  untuk  

memelihara.  Anak  yang  memiliki  kecerdasan  seperti  ini cenderung  

senang  mengobservasi  lingkungan  alam  seperti  aneka macam 

bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah serta aneka macam flora dan fauna. 

D. Model Quantum Teaching Tipe TANDUR Berbasis Multiple Intellegence 

Quantum Teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi 

yang digunakan dalam rancanagan, penyajian dan fasilitasi supercamp, yang 

diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Accelerated Learning 

(Lozanov), Multiple Intellegensi (Gardner) Neuro-Linguistic  Programming 

(Grinder dan Bandler), Experiential of Effective Instructin (Hunter). Quantum 

adalah interaksi yang megubah energi menjadi cahaya. Quantum Teaching 

Bobbi DePorter (2012:32) adalah penggubahan bermacam-macam interaksi 

yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi- interaksi ini 

mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahay yang akan 

bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. 

Quantum Teaching di maksudkan untuk menjadi sahabat yang siap 

membantu dan di perkuat dengan pendekatan multikecerdasaan yang dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

Quantum Teaching berbasis TANDUR dengan strategi Multiple Intellegence 

adalah Suatu Pengubahan inetraksi belajar yang di dalamnya terdapat sistem 

TANDUR (Tanamkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan) 

yaitu suatu langkah pembelajaran yang menyenangkan dengan mengakses 

informasi melalui delapan jalur kecerdasan yang ada pada masing-masing 
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siswa sesuai kompetensi yang akan di capai dalam pembelajaran dengan cara 

mengoptimalkan delapan kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa agar 

tujuan pembelajaran tercapai. Perbedaan Model TANDUR Dengan Model 

TANDUR Berbasis Multiple Intellegence adalah sebagai berikut: 

Tabel:4 

Perbedaan Model TANDUR Dengan Model TANDUR Berbasis Multiple 
Intellegence 

Fase Model Qauntum Teaching Tipe 

TANDUR 

Model Qauntum Teaching Tipe 

TANDUR berbasis Multiple 

Intellegence 

1.T=Tumbuhka

n 

Guru menumbuhkan minat 

belajar siswa dengan 

memuaskan rasa ingin tahu 

siswa dalam bentuk “Apakah 

Manfaatnya BagiKu” 

(AMBAK). Menumbuhkan 

suasana yang menyenangkan di 

hati siswa, dalam suasana 

relaks, menumbuhkan interaksi 

dengan siswa,memasuki ke 

alam pikiran siswa dan 

membawa alam pikiran siswa ke 

alam pikiran guru 

Kegaiatn menumbuhkan minat 

siswa bentuk “Apakah Manfaatnya 

BagiKu (AMBAK). Pemutaran  

Video untuk menumbuhkan suasana 

yang menyenangkan di hati siswa, 

dalam suasana relaks, 

menumbuhkan interaksi dengan 

siswa,memasuki ke alam pikiran  

siswa dan membawa alam pikiran  

siswa ke alam p ikiran guru, 

contohnya menjelaskan tentang 

macam-macam sumber energi 

alternatif dan cerita tentang cita-cita 

siswa 

2. A= Alami Unsur alami akan  mendorong 

hasrat alami otak untuk 

“menjelajah”. Menciptakan atau 

mendatangkan pengalaman 

umum yang dapat dimengerti 

semua siswa 

Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk masuk ke pembelajaran  

yang lebih bermakna dan sesuai 

dengan keterampilan masing-

masing siswa contohnya kegiatan 

observasi dan praktik energ i 

alternative dan kegunaanya oleh 

siswa dengan kelompoknya sesuai 

dengan LKS Krampil (Berbasis MI) 

3.N= Namai Siswa melalui pengalaman 

belajar pada kompetensi dasar 

tertentu, siswa diajak untuk 

menulis di kertas, menamai apa 

saja yang telah siswa peroleh 

Siswa melalui praktikum 

menuliskan hasil prakt ikum dan 

mengambarkan hasil praktikum 

baik berupa tabel dan hasil karya 

lainnya  .(Berbasis MI) 
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Tabel:4 Lanjutan 

Perbedaan Model TANDUR Dengan Model TANDUR Berbasis Multiple 
Intellegence 

4.D=Demonstrs

ikan 

 

Siswa mengalami belajar akan 

sesuatu, memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mendemonstrasikan 

kemampuannya. Siswa akan 

mampu mengingat 90% jika 

siswa itu mendengar, melihat. 

dan melakukannya. Melalui 

pengalaman belajar siswa akan 

mengerti dan mengetahui bahwa 

dia memiliki kemampuan dan 

informasi yang cukup 

Siswa melakukan demonstarsi 

setelah melakukan praktikum 

tentang macam-macam sumber 

energi dan kegunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari, contohnya 

siswa presentasi hasil dari berbagai 

praktikum kegunaan energi 

alternatif contohnya  menjelaskan  

kgunaan kincir angin dan kincir air 

sebagai alat pengunaan energi 

alternatif . (Berbasis MI) 

5. U= Ulangi Pengulangan memperkuat 

koneksi saraf dan 

menumbuhkan rasa “Aku tahu 

bahwa aku tahu ini 

Siswa mengulang kembali materi 

dan kesimpulan hasil praktikum 

tentang sumber energi alternative 

dan kegunaan buah sebagai energi 

alternative listrik dan cara 

pembuatan kincir angin yang 

brguna untuk kehiduapan manusia  

.( Berbasis MI) 

6. R= Rayakan Perayaan adalah ekspresi dari 

kelompok seseorang yang telah 

berhasil mengerjakan sesuatu 

tugas atau kewajiban dengan 

baik. 

Setelah praktikum dan presentasi 

siswa dan guru bersama-sama 

merayakan akh ir dari pembelajaran  

dengan mendisplay hasil praktikum 

siswa dan guru memberikan  

penghargaan kepada siswa yang 

hasil praktikumnya bagus dan 

sesuai kompetensi keterampilan  

proses contohnya adalah maju  

kedepan dan memajang display di 

depan kelas(Berbasis MI)   

 

E. Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching Tipe TANDUR 

Berbasis Multiple Intellegence Terhadap Keterampilan Proses 

Pembelajaran IPA 

Model Pembelajaran Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intelegence merupakan model yang cocok di gunakan dalam 

pembelajaran IPA khususnya pada materi energi alternatif. Hal ini di 

karenakan dalam proses pembelajaran model pembelajaran Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence memberikan beberapa 
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pengaruh diantaranya: 1) Memberikan  kesempatan  pada siswa  untuk  

belajar  sesuai  dengan  apa yang dikehendaki siswa melalui penggalian 

pengalaman  yang  dimiliki  oleh  dan memanfaatkan  pengalaman  tersebut 

sebagai  informasi  awal  untuk melaksanakan  pembelajaran  lebih  lanjut, 2)  

Model  pembelajaran  TANDUR  dapat menumbuhkan  minat,  motivasi,  

empati, simpati,  dan  harga  diri  siswa  dengan memuaskan  “apakah  

manfaatnya  bagiku” (AMBAK)  dengan  cara  mengaitkan  konten materi  

dengan  kehidupan  nyata  siswa,  3) Model pembelajaran TANDUR 

memberikan kesempatan  kepada  siswa  belajar  sesuai dengan  

kemampuannya,  bagaimana menggunakan  sebuah  proses  interaktif untuk  

menilai  apa  yang  mereka  ketahui, mengindentifikasi  apa  yang  mereka  

ingin ketahui,  mengevaluasi  apa  yang  dilakukan oleh  siswa, 4) Model  

pembelajaran TANDUR memberikan kesempatan kepada siswa  untuk  

terlibat  aktif  dalam  proses pembelajaran,  berinteraksi  baik  terhadap 

materi, teman, maupun guru, dan 5) Model pembelajaran  TANDUR  

memberikan  rasa nyaman siswa melalui penataan lingkungan belajar  dengan  

mengatur  posisi  meja  dan kursi  dengan  format  dinamis  (DePorter, 

2015:11). Semakin banyak siswa menjawab pertanyaan sama dengan siswa 

mengerjakan latihan secara berulang-ulang. 

Model Pembelajaran Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intelegence ini selain siswa di tuntut untuk belajar sesuai 

pengalaman dan kemampuan siswa masing-masing, yaitu adanya Multiple 

Intelegence di mana di dalamnya terdapat 8 kecerdasaan manusia yang di 
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sesuaikan dengan kecerdasaan siswa di kelas. Caranya adalah guru 

membentuk kelompok, selanjutnya siswa di berikan penjelasan materi yang  

yang menarik perhatian siswa untuk belajar. Kemudian ajak siswa melakukan 

observasi atau praktek tentang energi alternatif dan kegunaanya. Setelah 

melakukan pratek siswa mendemostrasikan hasil praktek melalui dan 

mengulangi  hasil yang telah di ketahui dengan menceklis. Terakhir semua 

siswa yang berhasil mengerjakan secara benar merayakan dengan mendiplay 

hasil karya siswa di depan kelas. 

Salah satu model pembelajaran yang mampu mewujudkan situasi 

pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, dan menyenangkan adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intelegence. Pemilihan model Quantum teaching tipe TANDUR 

didasarkan, karena dalam IPA tidak terlepas kaitannya dengan hubungan 

keterampilan proses sains IPA dengan pengalaman pembelajaran sesuai 

kemapuan siswa di lingkungannya. Model pembelajaran Quantum Teaching 

tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence merupakan model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Model Quantum Teaching  

tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bekerjasama dengan siswa lainnya dalam menemukan konsep 

IPA sendiri melalui keterampilan proses pembelajaran. Guru berperan dalam 

membimbing dan membantu dalam menemukan ide atau konsep tersebut 

sehingga terjadi interaksi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. 
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F. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian  yang relevan dengan  penelitian yang  akan dilakukan yaitu  

       penelitian yang dilakukan  oleh: 

a. Penelitian yang dilakukan  oleh Dewi Sri Rahayu dalam skripsinya tahun 

2015 yang berjudul “Penerapan  model  TANDUR  untuk  meningkatkan 

keterampilan  proses  sains  siswa  kelas  V  SD  pada  pembelajaran  IPA  

materi  sifat-sifat cahaya”. Hasil penelitian  menunjukkan  nilai  rata-rata  

setiap  aspek keterampilan  proses  sains  meningkat.  Perolehan  nilai  

rata-rata  untuk  aspek  mengamati pada siklus I sebesar 86%, pada siklus 

II meningkat menjadi 94%. Aspek menyimpulkan mengalami  peningkatan  

dari  perolehan  nilai  rata-rata  pada  siklus  I  sebesar  78%,  pada siklus  

II  meningkat  menjadi  92%.  Aspek  mengkomunikasikan  pada  siklus  I  

diperoleh nilai rata-rata sebesar  72%,  dan  siklus  II  mengalami  

peningkatan  dengan  nilai  rata-rata sebesar  92%. Jadi dapat  disimpulkan  

bahwa  penerapan  model  TANDUR  dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Melda Ratnadewi dalam skripsinya tahun 

2012 yang berjudul “Pengaruh model pembelajaran TANDUR terhadap 

hasil belajar ipa pada siswa SD kelas V di Desa Anturan, Bali”. Hasil  

penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  kualitas  hasil  belajar  IPA  siswa  

kelompok  eksperimen  tergolong  sangat  tinggi  dengan  rata-rata  (mean)  

23,50  pada rentangan  skor  0-30,  2)  kualitas  hasil  belajar  IPA  siswa  

kelompok  kontrol  tergolong sedang dengan rata-rata (mean) 12,63 pada  
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rentangan skor 0-30, 3) terdapat perbedaan hasil  belajar  IPA  yang  

signifikan  antara  kelompok  siswa  yang  mengikuti  model pembelajaran   

TANDUR  dengan  kelompok  siswa  yang  mengikuti  model  

pembelajaran konvensional, dengan perolehannya t hitung 9,88 > t tabel 

2,00. 

Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran 

Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence sangat 

efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence. Selain 

memperoleh kesenangan dalam pembelajaran IPA, model pembelajaran 

Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intelegence juga dapat 

meningkatkan keterampilan proses pembelajaran IPA siswa. Memberikan 

pengalaman yang berguna dan berharga jika di bandingkan dengan kaidah 

pembelajaran yang konvensional yang dapat menjenuhkan anak.  

Pengalaman tersebut anak akan termotivasi untuk lebih giat belajar 

IPA keterampilan proses Pembelajaran IPA meningkat, selain itu dengan 

pengunaan model pembelajaran Quantum Teaching tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intelegence, siswa akan selalu antusias dalam mengukuti 

pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka sehingga siswa tidak 

akan merasa gagal dalam pembelajaran yang di lakukan dengan pembelajaran 

praktek yang menyenangkan bagi siswa. 
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G. Kerangka Pikir 

Alur  kerangka  berpikir  penelitian  ini  digambarkan  dalam  bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

 
 Penjelasan alur Gambar di atas bahwa guru terlihat kurang variatif  

atau kreatif dalam mengajar dikelas serta belum maksimal  memanfaatkan  

media,  sumber  belajar.  Siswa dalam  pembelajaran kurang  terlibat,  kurang  

antusias  dan  kurang  termotivasi  dalam  kegiatan diskusi dan praktikum 

IPA. Hal  tersebut  berdampak  pada  Keterampilan pembelajaran  IPA  siswa  

yang belum  mencapai kompetensi yang akan di capai, bahkan siswa juga 

belum mengerti secara keseluruhan tentang materi yang di sampaikan dengan 

Pembelajaran IPA, materi energi 

alternatif  yang kurang bermakna 

menyebabkan  keterampilan 

proses rendah 

Keterampilan 

Proses 

Pembelajaran  IPA 

dengan model 

pembelajaran 

konstruktivis 

meningkat 

Model Pembelajaran 

Quantum Teaching 

sistem TANDUR 

berbasis Multiple 

Intellegence 

Pembelajaran 
Model 

Pembelajaran 

Konvensional 

dibandingkan 

Keterampilan Proses 

Pembelajaran  IPA 

dengan model 

pembelajaran 

konvensional 
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cermamah saja padahal harus dengan praktik dengan benda konkirt secara 

langsung da  dilaksanakan penelitian  eksperimen  dengan  menerapkan  

model pembelajaran Quantum teaching tipe TANDUR berbasis multiple 

Intellegence pada  mata pelajaran  IPA  materi energi alternatif dan 

kegiunananya,  guna  mengetahui adakah  pengaruh positif dari penerapan 

model pembelajaran tersebut terhadap keterampilan prose pembelajaran IPA 

siswa kelas IV  pada materi energi alternatif dan kegiunananya. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan 

keterampilan proses dengan model Quantum teaching tipe TANDUR 

berbasis Multiple Intellegence terhadap Keterampilan Proses Pembelajaran  

IPA kelas IV SD N Soborejo 1, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten 

Temanggung. Kelas eksperimen > dari pada kelas konvensional yang tidak 

di berikan perlakuan. 
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         BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah semua proses yang di 

perlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jenis rancangan 

penelitian yang di gunakan adalah penelitian true eksperimen dengan  model 

pre test – post test control group design dengan satu macam perlakuan, 

kedua kelompok diberi test awal atau pre test untuk mengukur kondisi awal 

(O1). Selanjutnya pada kelompok eksperimen di beri perlakuan (X) 

sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Sesudah selesai 

perlakuan kedua kelompok di beri tes lagi dan post test (O2). Desain  ini  

digunakan  sesuai  dengan  tujuan yang  hendak  dicapai  yaitu  ingin  

mengetahui  pengaruh  model pembelajaran Quatum Teaching tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence  terhadap  keterampilan proses 

pembelajaran  IPA  materi  energi alternatif  siswa kelas IV SD N  Soborejo 

1 Pringsurat Temanggung. Secara umum dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel: 5 
Desain Penelitian 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

Kelompok eksperimen O1 X O2 

Kelompok kontrol O3 - O4 

    

Pre-Test Post- Test Control Group Design (Noor, 2011: 117) 

Hasilnya dibandingkan  (O1- O2) : (O3- O4) 

 

42 
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Keterangan: 

X = Ada treatment(Model pembelajaran Quantum teaching   

tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence) 

- = Tidak Ada treatment 

O1 =  Hasil pre test sebelum perlakuan  

O2 = Hasil post test setelah perlakuan 

O3 =  Hasil pre test sebelum perlakuan  

      O4 = Hasil post test setelah perlakuan 

B. Variabel Penelitian 

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Menurut Sugiyono (2016: 4) Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen  (variabel  terikat).  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  

adalah pembelajaran  IPA  materi  Energi alternatif dan kegunaanya 

dengan  menggunakan  model pembelajaran quantum teacing tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence. 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiyono (2016: 4) variabel terikat merupakan variabel 

yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel 

bebas. Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  keterampilan proses   

pembelajaran IPA siswa dengan membandingkan rata-rata hasil angket 

keterampilan proses pembelajaran siswa sebelum (pretest) dan  hasil  
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angket  keterampilan proses pembelajaran  siswa  sesudah  dilakukan  

sebuah  treatment (postetst). 

C.  Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran Quantum Teaching  tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intellegence adalah suatu rancangan  pembalajaran yang 

mempunyai di dalamnya terdapat langkah-langkah TANDUR dengan 

upaya mencapai kompetensi tertentu dalam pembelajaran dan 

mengoptimalkan delapan kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa.  

2. Keterampilan Proses Pembelajaran IPA adalah Keterampilan yang 

dilatihkan dalam penelitian ini meliputi empat keterampilan, yaitu 

keterampilan mengamati (observasi), mengklasifikasi, memprediksi, dan 

mengomunikasikan. 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi  

Menurut  Sugiyono  (2016: 117)  populasi  adalah  wilayah 

generaliasasi  yang  terdiri  atas:  obyek/ subyek  yang  mempunyai  

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  

penelitian  ini  adalah seluruh  siswa  di  SD  Negeri  Soborejo  1  

Kecamatan  Pringsurat  Kabupaten Temanggung.  

2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2016: 118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Sampel yang 
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digunakan pada penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  IV  SD  Negeri 

Soborejo  1  Kecamatan  Pringsurat  Kabupaten Temanggung dengan 

Kelas eksperimen dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IVA yang 

berjumlah 21 siswa, dan kelas kontrol dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas IVB yang berjumlah 21 siswa. 

3. Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2016:118) teknik sampling adalah cara 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan di gunakan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang di 

gunakan adalah teknik total sampling yaitu mengambil seluruh populasi. 

Maka dari itu peneliti menggunakan seluruh siswa kelas IVA dan IVB 

dengan jumlah 42 siswa. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016: 160) metode  pengumpulan data  adalah 

cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  mengumpulkan  data 

penelitiannya.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Unjuk kerja dan 

Angket 

a. Unjuk kerja  

Menurut Sugiyono (2016:203) Unjuk kerja  ditujukan untuk 

memperoleh data yang spesifik bila dibandikana dengan teknik yang lain, 

yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga obyek-obyek alam yang lain kegiatan guru dalam pemberian 
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materi, dan pemebaerian nilai pada siswa kelas IV SD Negeri Soborejo 1, 

Kecamatan Pringsutrat, Kabupaten Temanggung.  

b. Angket 

Menurut Sugiono (2016:199)  Kuisioner adalah  teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden.   

F. Instrumen Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Menurut  Sugiono  (2016: 147)  instrument pengumpulan  data 

adalah  alat  atau  fasilitas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam 

mengumpulkan  data  agar  pekerjaannya  lebih  mudah  dan  hasilnya  lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Dalam penelitian  menggunakan instrument berupa soal tes. Adapun 

kisi-kisi instrumen penelitan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

Tabel:  6 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
No. Jenis  Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

pengumpulan 

data 

Teknik Analisis Data 

1. Lembar LKS 

Keterampilan proses P     

embelajaran IPA 

Unjuk Kerja Lembar LKS Deskriptif presentasi 

Uji SPSS 

2. Angket  Respon siswa 

terhadap Keterampuilan  

Proses 

Angket Angket 

Posttest dan 

Pretest 

a. Uji Validitas dan 

realibilitas 

b. Uji normalitas dan 

uji homogenitas 

 

Instrumen lembar LKS yang dibuat berupa soal unjuk kerja siswa 

(lampiran) yang  dilaksanakan  sebelum  dan  sesudah  treatment  diberikan. 

Soal  yang digunakan pada tes awal sama dengan soal yang digunakan pada 

tes akhir, hal ini  dimaksudkan  supaya  tidak  ada  pengaruh  pebedaan  

instrumen  terhadap perubahan prestasi belajar yang terjadi. Sesudah 

pemberian Sosl di awal dan di akhir siswa di berikan angket untuk diisi 

kembali sebagai penguat adanya keterampilan proses pembelajarn IPA di 

kelas IV. Berikut ini adalah kisi -kisi instrumen soal esai 

Tabel: 7 

Kisi-Kisi Instrumen Unjuk Kerja Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 
No.  Sub ranah 

Indikator 

Indikator Nomor 

butir soal 

Jumlah 

soal 

1. Observasi 1. Siswa dapat mengamati macam-

macam sumber energ i alternatif 

dengan benar 

2. Siswa dapat mengamat i sumber 

energi panas matahari bermanfaat  

untuk kehidupan sehari-hari 

dengan cermat 

3. Siswa dapat mengamati percobaan 

energi alternatif angin dengan 

teliti 

a, b, c 3 

2. Mengajukan 

hipotesis 

1. Siswa dapat menerapkan   

pemecahan masalah tentang apa 

hasil dari panas matahari sebagai 

sumber energi  alternatif dengan 

benar 

a,b,c,d 4 
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Tabel: 7 Lanjutan  
Kisi-Kisi Instrumen Unjuk Kerja Keterampilan Proses IPA 

No. Sub ramah 

indikator 

Indikator Nomor 

butir soal 

Jumlah 

soal 

2. Mengajukan 

hipotesis 

2. Siswa dapat menerapkan  

pemecahan masalah pada saat 

percobaan pembuatan kincir angin  

sebagai sumber energi alternatif 

dengan benar 

3. Siswa dapat menerapkan  

pemecahan masalah pada saat 

percobaan rangkaian listrik dari 

buah dengan benar bahan untuk 

percobaan energi panas matahari 

sebagai sumber energi alternatif 

dengan benar 

4. Siswa dapat menentukan alat dan 

bahan yang akan di pakai untuk 

percobaan rangkaian listrik dari 

buah sebagai energi  alternatif 

dengan benar 

a, b, c,d 4 

3. Interpretasi  

data 

(menafsirkan) 

a. Siswa dapat menghubungan hasil 

pengamatan energi alaternatif 

angin dengan teliti 

b. Siswa dapat menetepakan hasil 

pengamatan sumber energi 

c. Siswa dapat menguji interpretasi 

tentang sumber energi alternatif 

dengan data yang baru 

a, b, c, d 2 

4.. Merencanaka

n percobaan 

a. Siswa dapat mengenal energi 

alternatif yang relaevan dengan 

percobaan dengan benar 

b. Siswa dapat mengenali energ i 

alternatif yang harus diubah 

dengan benar 

c. Siswa mengenali energy panas 

matahari, angin, air yang harus di 

kendalikan dengan tepat 

d. Siswa mengenal macam-macam 

kegunaan energi alternatif yang 

diukur dan dibandingkan dengan 

sesuai 

a, b, c, d 4 

5. Melakuakn 

investigasi 

1. Siswa dapat mengunakan kertas 

untuk percobaan kincir angin  

sebagai sumber energi alternatif 

sebagai percobaan dengan benar 

2. Siswa dapat mengunakan buah dan 

alat  untuk percobaan rangkaian 

liistrik sebagai sumber energ i 

alternatif dengan benar 

3. Siswa dapat mengidentifikasi buah 

dan alat pendetek listrik yang 

sesuai dengan benar 

a, b, c, d 

 

 

 

 

4 
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Tabel:  8 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Keterampilan Proses  Pembelajaran IPA 

 

No
. 

Sub Indikator Pernyataan positif Pernyataan negatif Jumlah 

soal 

1 Observasi 1, 7, 37 2, 32 5 

2 Klarifikasi 3, 27, 29, 39 4,5 6 

3 Menafsirkan 19, 20, 36 3 

4 Meramalkan(prediksi

) 

11, 25, 28 26,  34 5 

 

Tabel: 7 Lanjutan 
Kisi-Kisi Instrumen Unjuk Kerja Keterampilan Proses IPA 

No. Sub ramah 

indikator 

Indikator Nomor 

butir soal 

Jumlah 

butir 

soal 

5.  Melakuakn 

investigasi 

4. Siswa dapat bekerja  pada saat 

percobaan kincir air sesuai dengan 

cara kerja dengan teliti 

  

6. Menarik 

kesimpulan 

1. Siswa dapat  menyimpulkan hasil 

percobaan kincir anginyang 

terbuat dari kertas sebagai sumber 

energi alternatif denagn benar 

2. Siswa dapat  menemukan hasil 

percobaan kincir angin  yang 

terbuat dari sunsunan buah 

sebagai sumber energi alternatif 

3. Siswa dapat  menghubungkan  

rangkain listrik yang terbuat dari 

sunsunan buah sebagai sumber 

energi alternatif dengan benar 

4. Siswa dapat menyampaiakan  

asumsi tentang kesimpulan  

dengan benar 

a, b, c, d 4 

7. Mengkomuni

kasan hasil 

1. Siswa dapat menunjukan hasil dari 

percobaan panas matahari sebagai 

sumber energi alternatif dengan 

benar 

2. Siswa dapat melaporkan  hasil 

percoabaan kincir angin sebagai 

energi alternatif dengan teliti 

3. Siswa dapat mengambarkan hasil 

rangkain listrik dari buah dengan 

benar 

4. Siswa dapat menyimpulkan hasil 

akhir dari percobaan dari kincir air 

dengan benar 

 

a, b, c, d 4 

 Jumlah Soal 30 
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Tabel:  8 Lanjutan 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Keterampilan Proses IPA 
 

No
. 

Sub Indikator Pernyatan Positif Pernyataan Negatif Jumlah 

Soal 

5 Mengajukan 

pertanyaan 

24 9,10 3 

6 Berhipotesis 15 23 2 

7 Eksperimen 13, 33 6,8, 23, 31 6 

8 Mengunakan alat 12 14 2 

9 Mengunakan konsep 16. 22, 38, 40  4 

10 Mengkomunikasikan 17, 19, 21 18,30, 35 6 

 Jumlah soal 40 

7. Insttrumen Penelitian: 

Uji coba instrumen dibuat oleh peneliti dengan pedoman kisi-kisi 

silabus mata pelajaran IPA kelas IV dan dikonsultasikan kepada guru mata 

pelajaran IPA agar memenuhi syarat. Instrumen diuji cobakan di SD N 

Tembarak 1, Kecamatan Temabarak, Kabupaten Temanggung. 

a. Uji validitas instrumen 

1) Validitas  Isi  

Menurut Saifudin (2013:24) validasi isi merupakan validasi 

yang diestimasi lewat pengujian  terhadap kelayakan atau relevabsi 

isi tes melalui rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui 

expert judgemet. 

Validasi isi pada penelitian ini digunkan untuk menguji 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adan Lembar Observasi 

yang akan di gunakan. Pengujian validasi isi dilakukan oleh dosen 

ahli IPA yaitu Ibu Dhuta Sukmarani, M.Si. Pada Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan lampiran materi ajar, 

LKS, Angket, lembar observasi dan penilaian yang dilakukan 

2) Validasi Kontruk 

Menurut Supranata (2009:53) validasi isi merupakan suatu 

alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi 

teoritis dimana tes itu telah dibuat. Validitas konstruk digunakan  

untuk menguji validitas angket  berupa lembar yang berisi siswa 

terdapat keterampilan proses pembelajaran IPA dalam pembelajaran 

atau tidak. Untuk mengetahui validitas  item pertanyaan pada angket 

di hitung mengunkan SPSS 16.00 for Windows, adapun hasil uji 

validitas item angket Keterampilan Proses Pembelajaran IPA 

berdasarkan rtabel dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut:  

Tabel: 9 
Hasil Uji Validasi 

 

No 

Soal 

R 

hitung 

R 

tabel 

Keterangan No 

Soal 

R 

hitung 

R 

tabel 

Keterangan 

1 663” 0, 456 Valid 21 487’ 0, 456 Valid 

2   126 0, 456 Tidak Valid 22 087 0, 456 Tidak Valid 

3 484’ 0, 456 Valid 23 630” 0, 456 Valid 

4 497’ 0, 456 Valid 24 605” 0, 456 Valid 

5 639” 0, 456 Valid 25 070 0, 456 Tidak Valid 

6 495’ 0, 456 Valid 26 482’ 0, 456 Tidak Valid 

7 -075 0, 456 Tidak Valid 27 217 0, 456 Tidak Valid 

8 479’ 0, 456 Valid 28 478’ 0, 456 Valid 

9 494’ 0, 456 Valid 29 491’ 0, 456 Tidak Valid 

10 593” 0, 456 Valid 30 520” 0, 456 Valid 

11 663 0, 456 Valid 31 488’ 0, 456 Valid 

12 126 0, 456 Tidak Valid 32 154 0, 456 Tidak Valid 

13 630” 0, 456 Valid 33 195’ 0, 456 Tidak Valid 

14 472’ 0, 456 Valid 34 644” 0, 456 Valid 

15 075 0, 456 Tidak Valid 35 554” 0, 456 Valid 

16 482” 0, 456 Valid 36 492’ 0, 456 Valid 

17 639” 0, 456 Valid 37 455’ 0, 456 Valid 

18 196’ 0, 456 Tidak Valid 38 503” 0, 456 Valid 

19 070’ 0, 456 Tidak Valid 39 732” 0, 456 Valid 

20 -012” 0, 456 Tidak Valid 40 521” 0, 456 Valid 
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Tabel:  10 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

Statistik 

Jumlah Angket 40 

Jumlah Siswa 24 

Nomor Angket 

Valid 

25 

Jumlah Angket 

Valid 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 

34, 35, 36, 37, 38, 39 ,40   

Nomor Angket 

tidak Valid 

2, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33. 

Jumlah Angket 

tidak Valid 

15 

 

 

b. Uji reliabilitas instrumen 

Instrumen dikatakan reliabel apabila berdasarkan hasil 

analisis angket memperoleh nilai alpha lebih besar dari rtabel pada taraf 

signifikan 5% dalam perhitungan menggunakan teknik cronbach 

alpha. Hasil uji reliabilitas pernyataan angket dengan nilai rtabel sebesar 

0,456  dan N sejumlah 24 pada taraf signifikan 5% dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows diperoleh nilai 

alpha sebesar 0,811 

Tabel: 11 
Hasil Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.811 40 
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G.  Prosedur Penelitian 

Prosedur  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini  terdiri  

dari  tiga tahapan  yaitu  tahap  persiapan,  pelaksanaan,  dan  tahap  akhir.  

Lanngkah- langkah pada setiap tahap dalam prosedur penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Prosedur Penelitian 
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Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  peneliti  dalam  setiap  tahap 

penelitian adalah sebagai berikut: 

c. Tahap Persiapan: 

1) Mengumpulkan  dan  mempelajari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan 

masalah penelitian (bahan-bahan dan literatur). 

2) Mengajukan  permohonan  ijin  untuk  melakukan  penelitian  pada 

Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  dan  diajukan  kepada 

Kepala  Sekolah SD N Soborejo 1 Kecamatan Pringsurat, 

Kabupaten Temanggung 

3) Menentukan  jenis  kecerdasan  yang  menonjol  yang  dimiliki  

oleh siswa kelas IV SD N Soborejo 1 menggunakan hasil angket 

kecerdasan dengan angket MIR 

4) Menyunsun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

5) Memberikan uji instrumen (angket) kepada responden 

6) Sebelum  uji  instrumen  (angket)  dikerjakan  oleh  responden,  

terlebih dahulu peneliti menjelaskan cara mengisinya agar jawaban 

sesuai dengan keadaan responden yang sebenarnya 

7) Pengujian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan uji 

instrument  

d. Tahap pelaksanaan penelitian: 

1) Melaksanakan pretest 1 kali pada pertemuan pertama, 
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2) Melaksanakan treatment dengan model Quantum teaching tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence sebanyak 5 kali pada 

pertemuan kedua sampai dengan ke enam 

3) Melaksanakan posttest 1 kali di akhir pertemuan 

e. Tahap Akhir: 

1) Pengolahan dan penyusunan hasil penelitian. 

2) Menarik kesimpulan hasil penelitian 

H. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian 

(Noor, 2014: 163). Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis 

data penelitian yaitu: 

1. Uji Prasyarat 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diambil berasal dari  populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Noor, 

2014: 174). Uji normalitas untuk mengetahui tingkat normalitas data yang 

akan dianalisis (Reni, 2013). Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan angka atau nilai Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini 

dilaksanakan berdasarkan pedoman perbandingan nilai probabilitasnya 

dengan nilai signifikansinya (α = 0,05). Jika probabilitas atau p > 0,05 

maka data tersebut dapat dinyatakan normal. Uji normalitas ini, 

menggunakan bantuan software SPSS 16  for windows.   
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2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas varians antar kelompok bertujuan untuk 

memeriksa kesamaan varians antar kelompok perlakuan. Dalam penelitian 

ini uji homogenitas dilakukan terhadap varian pasangan antar kelompok 

eksperimen dan kontrol. Uji yang digunakan adalah uji-F dengan kriteria 

data homogen jika F hitung <  Ftabel 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakukan  pada  penelitian ini menggunakan uji-t 

(t-test). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. 

a. Taraf Signifikansi ( α ) = 0,05 atau 5%. 

b. Kriteria yang digunakan dalam Uji-t adalah. 

Ho diterima apabila Sig > 0,05, atau t hitung < t tabel 

Ho ditolak apabila Sig < 0,05, atau t hitung > t tabel 

Rincian penelitian ini adalah sebagai berikut,  

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pre-test keterampilan 

proses pembelajaran IPA kelas eksperimen dan kelas biasa 

Ha :  Ada perbedaan yang signifikan antara pre-test keterampilan proses 

pembelajaran IPA kelas eksperimen dan kelas biasa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

1.  Simpulan Teori 

a.  Keterampilan proses pembelajaran  IPA 

Keterampilan proses pembelajaran  IPA  adalah keterampilan 

proses IPA adalah Keterampilan yang dilatihkan dalam penelitian ini 

meliputi empat keterampilan, yaitu keterampilan mengamati (observasi), 

mengklasifikasi, memprediksi, dan mengomunikasikan. 

b.  Model pembelajaran Quantum teaching  berbasis Multiple Intellegence 

Model pembelajaran Quantum Teaching  tipe TANDUR berbasis 

Multiple Intellegence adalah suatu suatu rancangan  pembalajaran yang 

mempunyai di dalamnya terdapat langkah-langkah TANDUR dengan 

upaya mencapai kompetensi tertentu dalam pembelajaran dan 

mengoptimalkan delapan kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa. 

c.  Pengaruh  .  Model pembelajaran Quantum teaching  berbasis Multiple 

Intellegence 

Model pembelajaran Quantum teaching  berbasis Multiple 

Intellegence berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

keterampilan proses pembelajaran IPA materi energi alternatf. 

 

 

 

57 

105 
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2.  Simpulan Hasil Penelitian 

Simpulan  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 

Model pembelajaran Quantum teaching  berbasis Multiple 

Intellegence berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  berpengaruh secara 

positif terhadap peningkatan keterampilan proses pembelajaran IPA materi 

energi alternatf.  Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya rata-rata  hasil  

pretest  sebelum  diberikan  perlakuan  yaitu  58  dengan  hasil posttest  

sesudah diberi perlakuan yaitu 85 Peningkatan keterampilan proses 

pembelajaran IPA  materi  energi alternatif tersebut  dapat  dilihat  dari  

hasil  uji  t Independen sample T test  yang  menunjukkan  nilai  signifikasi  

0,000  (kurang  dari  0,05)  dan nilai  t hitung lebih  besar  dari  ttabel yaitu  

4,743 >  2,024.  Hal  ini  berarti  H0 ditolak  atau  dengan  kata  lain  

H1diterima. 

B.  Saran  

Pelaksanaan pembelajaran mengunakan model Quantum teaching tipe 

TANDUR berbasis Multiple Intellegence  hanya salah satu dari beberapa 

model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Setiap  model memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu model ini 

dapat melengkapi metode lain. 
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Berdasarkan  penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru  

Model pembelajaran Quantum teaching  berbasis Multiple 

Intellegence hendaknya diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di 

sekolah agar siswa trampil dan aktif dalam pembelajaran, sehingga 

keterampilan proses pembelajaran  IPA materi energi alternatif  siswa 

meningkat. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Sekolah  hendaknya  dapat  menyediakan  fasilitas  pembelajaran  

yang lengkap  agar  guru  yang  membelajarkan  siswa  dengan  strategi -

strategi pembelajaran  inovatif  tidak  mengalami  kendala  dalam  

membelajarkan siswa, sehingga kualitas sekolah menjadi lebih baik 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti  selanjutnya untuk mengembangkan model Quantum 

Teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence  dalam 

pembelajaran IPA di SD dengan metode lain agar berjalan lebih optimal dan 

waktu tidak juga efektif sesuai dengan jam pembelajaran, karena model 

Quantum teaching tipe TANDUR berbasis Multiple Intellegence  

memerlukan waktu yang lama. 
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