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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. (Oemar 

Hamalik, 2004 :29) Kegiatan belajar dapat dilakukan di berbagai tempat, baik 

sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Kegiatan belajar di sekolah 

diaplikasikan dalam suatu aktivitas yakni aktivitas pembelajaran. Pembelajaran  

merupakan suatu proses belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan siswa belajar 

dan guru mengajar. Pada kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan yang 

sinergik, yakni guru mengajar dan siswa belajar. “Suatu pembelajaran  terdapat 

siswa belajar melalui berbagai pengalaman, sehingga terjadi  perubahan dalam 

dirinya dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sebab, proses pembelajaran 

merupakan aktifitas yang penuh makna, yakni mengaktualisasikan seluruh potensi 

peserta didik.” (Kuntjojo, 2010 : 03). 

Pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana yang 

melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental maupun emosi. 

Pembelajaran aktif harus menjadi perhatian utama oleh guru karena guru adalah 

faktor utama untuk menuju pencapaian tujuan dan target kurikulum. Salah satu 

upaya menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif dan menyenangkan dalam 

pembelajaran yakni dengan menerapkan metode yang tepat dengan dukungan 

media belajar yang baik. 

Pembelajaran IPS memiliki fungsi yang fundamental dalam menimbulkan serta 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, maka IPS perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat 
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melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan sikap. Untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran tersebut, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Sementara ini 

masih banyak orang beranggapan bahwa IPS merupakan pelajaran yang kurang 

menarik minat baik di kalangan siswa maupun guru (Joyonegoro, Dedikasi Vol. 02 

Tahun 1993).  

Permasalahan yang dihadapi siswa di SD Negeri Kedung Bocok adalah hasil 

belajar IPS yang rendah  yakni belum mencapai KKM 68% yang telah ditentukan. 

Salah satu faktor dalam pembelajaran IPS guru lebih banyak menggunakan metode  

berceramah, sehingga siswa menjadi cepat bosan dan menyebabkan hasil belajar 

IPS rendah. Hal itu ditambah dengan pendapat siswa bahwa pelajaran IPS 

dianggap sulit dan membosankan, sehingga tidak menarik untuk dipelajari, 

sekaligus berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa terjadi setiap akhir ulangan  untuk mata pelajaran 

IPS kelas IV dengan rata – rata kurang dai 68. Begitu pula dengan hasil yang 

didapatkan saat uji coba pertemuan dengan materi kenampakan alam keberhasilan 

siswa masih mencapai 38% atau dari 21 Siswa sebanyak 13 orang Siswa tidak 

tuntas belajar.  

Kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep pembelajaran IPS membuat 

siswa memiliki hasil belajar yang rendah. Siswa menganggap pelajaran IPS sulit 

dipahami, Untuk Siswa yang taraf berpikirnya masih berada pada tingkat konkret, 

maka semua yang diamati, diraba, dicium, dilihat, didengar, dan dikecap akan 

kurang berkesan jika sesuatu itu hanya diceritakan, karena Siswa belum 

sepenuhnya menyerap hal yang bersifat abstrak. Tingkat pemahaman tiap-tiap 
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siswa tidak sama, sehingga kecepatan siswa dalam mencerna bahan pengajaran 

berbeda.  

Berdasarkan pengamatan awal di SD Negeri Kedung Bocok Tarik kabupaten 

Sidoarjo dengan jumlah siswa 21 anak yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 12 

anak perempuan. Proses pembelajaran IPS (social) di SDN Kedung Bocok  kurang 

menggunakan pendekatan dalam pembelajaran, media dan metode yang sesuai 

kebutuhan dan kondisi siswa, sehingga cenderung guru yang aktif memberikan 

banyak informasi dan siswa hanya mendengarkan. Tugas utama guru adalah 

mengelola proses belajar dan mengajar, sehingga terjadi interaksi aktif antara guru 

dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Interaksi tersebut akan mengoptimalkan 

pencapaian tujuan yang dirumuskan. Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan 

metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian 

pemilihan metode yang tepat dan efektif sangat diperlukan. “Peranan metode 

mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar.” Sudjana 

(1987: 76), 

 Quantum Teaching merupakan salah satu cara membelajarkan siswa yang 

digagas oleh Potter. Melalui Quantum Teaching  siswa akan diajak belajar dalam 

suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas 

dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Metode ini 

diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan 

kegiatan belajar siswa dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. 

Peran Guru pada setiap kegiatan pembelajaran sebagai penggerak, 

pembimbing dan manajer adalah hal utama, sedangkan siswa berperan sebagai 

penerima atau yang dibimbing (Bobby dan Herrnacki, 2001: 14). Proses interaksi 
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ini akan berjalan baik apabila siswa banyak aktif. Sehubungan dengan hal tersebut, 

dalam kesempatan ini akan diterapkan metode Quantum Teaching untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas IV di SD Negeri Kedung Bocok Tarik 

Kabupaten Sidoarjo. 

Quantum Teaching  merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menerapkan prinsip – prinsip dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pada Quantum 

Teaching adalah identitas utama yang digunakan ketika seorang guru menerapkan 

metode ini, jika guru memiliki keinginan untuk membuat susasana belajar yang 

meriah, menyenangkan serta membuat siswa mengalami proses belajar maka 

prinsip  ini akan diterapkan selama pembelajaran. Prinsip Quantum Teaching 

dalam menerapkan pembelajaran adalah dengan prinsip TANDUR yang berarti 

suatu prinsip yang mengedepankan 6 tahapan belajar dan mengajar yaitu 

Tumbuhkan seluruh minat dan bakat siswa, Alami setiap proses belajar, Namai 

setiap momen belajar, Demonstrasikan pemahaman siswa dan pendapat siswa, 

Ulangi dan Rayakan setia keberhasilan dalam belajar. Prinsip – prinsip tersebut 

yang akan diterapkan untuk sisw kelas IV di SDN Kedung Bocok Kecamatan 

Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan 

hasil belajar Siswa dalam belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.  

 

1.2. Identifikasi / Fokus Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut ; 

1. Siswa kelas IV SD merupakan siswa dengan kondisi psikologis yang masih 

perlu mendapat bimbingan dan perhatian penuh dari guru, sehingga proses 
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pembelajaran perlu dibuat menyenangkan dan menarik. guru perlu 

membina hubungan yang lebih komunikatif dengan berbagai metode dan 

media yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Pada 

kenyataan guru lebih banyak menyampaikan materi melalui ceramah, 

sementara siswa hanya mendengarkan, sehingga timbul kebosanan dan 

kejenuhan bagi siswa. 

2. Siswa SD kelas IV pada umumnya mengalami kondisi yang sulit untuk 

belajar karena lemahnya sosialisasi dengan lingkungan, baik sekolah secara 

keseluruhan maupun dengan teman sekelas. Kondisi tersebut menghambat 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran, sehingga perlu ada perhatian 

yang serius dari kepala sekolah maupun guru. Obyek sampel penelitian 

yaitu SD Negeri Kedung Bocok, guru tidak menggunakan  media atau alat 

bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 

3. Belum diterapkannya suatu metode pembelajaran di SD Negeri Kedung 

Bocok sebagai usaha untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa 

sekaligus bekal menghadapi UAS. Keadaan tersebut perlu disikapi oleh 

guru, sehingga guru perlu menerapkan suatu alternatif metode 

pembelajaran seperti Quantum Teaching dengan menggunakan media CD 

pembelajaran IPS khususnya tentang materi Kenampakan Alam. 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini  dapat dijabarkan dalam beberapa subfokus 

sebagai berikut : 
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a. Bagaimanakah penerapan metode Quantum Teaching untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS Siswa kelas IV  di SDN Kedung Bocok  Tarik kabupaten 

Sidoarjo? 

b. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar Siswa dengan diterapkannya 

metode Quantum Teaching pada Siswa kelas IV di SDN Kedung Bocok 

Tarik kabupaten Sidoarjo  ? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

memberikan manfaat yang berarti bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai suatu 

sistem pendidikan yang mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar 

siswa. 

1. Manfaat teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau 

masukan kepada pengajar (guru) dalam memberikan pelajaran pelajaran 

yang dinilai sulit dipahami oleh siswa dalam menerima pelajaran. Quantum 

Teaching memberikan cara belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan 

menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan 

berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

(1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar IPS. 

(2) Hasil belajar siswa meningkat pada materi pokok Kenampakan Alam 

(3) Siswa lebih dapat mencintai alam sekitar serta lingkungan sosialnya. 

b. Bagi Guru 



7 
 

(1).  Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan metode Quantum 

Teaching  sebagai metode pembelajaran. 

(2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran. 

(3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran 

yang lebih bervariasi, sehingga materi pelajaran akan lebih 

menarik. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan sumbangan pengalaman tentang penelitian tindakan kelas. 

1.5. Batasan Istilah 

1. Hasil Belajar adalah kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. (Sudjana, 2004 : 22). 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu 

sosial dan humaniora (Nursid Sumaatmadja. 2003:1.9). 

2. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi baik 

itu wilayah daratan maupun perairan. (Sadiman 2008 : 15). 
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3.  Quantum Teaching adalah pengubahan gaya belajar menjadi yang lebih 

meriah dengan segala nuansanya namun berfokus pada hubungan dinamis 

dalam lingkungan kelas. (Bobbi de Porter. 2010 : 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 


