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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, dengan pendidikan manusia akan mampu

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Di

samping itu akan terwujud sumber daya manusia yang terampil, potensial dan

berkualitas dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No.20 tahun

2003 Pasal 3 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adanya

Undang-Undang tersebut, maka pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama

bagi seluruh komponen bangsa. Membahas masalah tentang kualitas pendidikan

tidak terlepas dari pencapaian belajar siswa, karena belajar merupakan suatu

indikator dari perkembangan dan kemajuan siswa atas penguasaan dari pelajaran-

pelajaran yang telah diberikan guru kepada siswa.
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Menurut pendapat Tu’u (2004) menyatakan bahwa “belajar adalah

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata

pelajaran dan lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka.”Lebih jelasnya

lagi beliau menuturkan bahwa: “belajar siswa ditunjukkan melalui nilai atau

angka nilai dari evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan tes

atau ujian yang ditempuh.”Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran

sebagai proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang

dimaksud seperti guru, siswa, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Apabila

semua faktor tersebut saling mendukung secara optimal maka akan meningkatkan

mutu pendidikan. Dengan adanya mutu pendidikan yang baik maka tujuan

pendidikan dapat tercapai.

Selanjutnya Degeng (Daryanto, 2007) daya tarik suatu pembelajaran

ditentukan oleh dua hal, pertama oleh mata pelajaran itu sendiri dan kedua

oleh cara mengajar guru. Oleh karena itu, tugas seorang guru untuk menjadikan

pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang dirasakan sulit

menjadi mudah, dan yang tadinya tak berarti menjadi bermakna.

Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih optimal

perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dibangun

atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori pisikologi terutama teori belajar

dan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran bila

diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan

pembelajaran akan diperoleh hasil yang lebih optimal. Selain itu, akan
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meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan dasar teori untuk

membangun sistem instruksional yang berkualitas tinnggi. (Hamdayama, 2016)

Poerwanto  (2007) dalam Hamdu, Agustina (2011), memberikan pengertian

bahwa prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar

sebagaimana yang dinyatakan dalam raport, Selanjutnya Winkel (1997) dalam

Hamdu, Agustina (2011), mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan.

Pada kenyataan sebagian besar sekolah-sekolah masi ada siswa yang hasil

belajarnya rendah. Hal ini lebih disebabkan oleh pembelajaran masih didominasi

oleh guru dan siswa didorong oleh daya berpikir dengan hanya diam dan

menerima informasi dari guru tampa diberi kebebasan berpikir kreaktif. Hal inilah

yang menimbulkan kebosanan bagi siswa karena guru miskin perbendaharaan

pengetahuan tentang jenis jenis model pembelajaran yang moderen, hal ini pula

terjadi di sekolah SMP Negeri 27 TIKEP maka dari itulah saya mengangkat judul

tentang model pembelajaran quantum teaching.

Dimana berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di

Sekolah SMPN 27 Tidore Kepulauan pada tanggal 9 April 2018, khususnya kelas

VII IPS menunjukan bahwan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial masih rendah,

guru IPS dua orang sedangkan jumlah siswa 24 orang, siswa laki-laki 15

sedangkan perempuan 9 orang, kurangnya ketersediaan sumber belajar dengan

menggunakan model Quantum Teaching, sedangkan KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) yang ditetapkan di sekolah adalah 70%. selain itu kurangnya minat

belajar siswa pada saat proses belajar mengajar, sehingga menyebabkan



4

rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena suasana pembelajaran selalu

didominasi oleh guru/guru sebagai sumber belajar bukan sebagai fasilitator dalam

pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Penerapan Model Quantum Teaching Untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 27

Tidore Kepulauan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang

mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa sebagai berikut.

1. Guru kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran

IPS sehingga menimbulkan kebosanan dan pembelajaran kurang

bermakna.

2. Guru kurang menggunakan metode yang bervariasi, sehingga

pembelajaran kurang menarik.

3. Belum pernah diterapkannnya model Quantum Teaching dalam proses

pembelajaran IPS.

4. Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 27 Tidore

Kepulauan dalam mata pelajaran IPS

5. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan model-model pembelajara pada

guru

C. Rumusan Masalah

1. Apakah model quantum teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa

kelas VII  SMP Negeri 27 Tidore Kepulaun ?
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2. Bagaimana aktivitas guru dalam menerapkan model quatum teaching

dalam pembelajaran ?

3. Bagaimana aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan model

quantum teaching ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan

model pembelajaran Quantum Teaching siswa kelas VII SMP Negeri 27

Tidore Kepulauan

2. Untuk mengetahui aktivitas guru dalam menerapkan model quatum

teaching dalam pembelajaran.

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan

model quantum teaching .

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi sekolah yaitu untuk menjadi acuan dalam menentukan arah

kebijakan untuk kemajuan sekolah

2. Manfaat bagi siswa, adalah melatih siswa agar lebih meningkatkan kualitas

pembelajaran dalam mengingat materi khususnya IPS Terpadu sehingga

hasil belajarnya terus meninggkat

3. Manfaat bagi guru adalah lebih mudah memahami langkah-langkah model

pembelajaran Quantum Teaching.


