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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar  

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “Prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Prestatie”kemudian dalam 

kamus bahasa Indonesia menjadi “prestasi”yang berarti “hasil usaha” Istilah  

prestasi belajar (achievement) berbeda dengan hasil belajar. Prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi 

aspek pembentukan watak peserta didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam 

berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, olah raga, dan 

pendidikan khususnya pembelajaran. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2012:19)  Prestasi Belajar adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan,diciptakan,baik secara individual maupun 

kelompok.Prestasi Belajar sebagai “nilai yang merupakan bentuk rumusan akhir 

yang diberikan guru terkait dengan kemajuan atau prestasi belajar siswa selama 

waktu tertentu” (Sumadi Suryabrata, 2002 :297). 

Prestasi belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yag dimiliki seseorang. Penguasaan hasil 

belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik 

(Sukmadinanta, 2005 : 102). 
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Menurut Arifin, (2010 : 12) Prestasi belajar adalah aspek pengetahuan yang 

dapat diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk angka atau nilai 

rapot, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak anak didik. 

Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiata antara lain 

dalam kesenian, olahraga dan pendidikan khususnya pembelajaran. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Menurut Slameto (2010:54-72) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada 

di luar individu. 

1. Faktor intern (yang berasal dari dalam diri) 

a) Faktor Jasmaniah meliputi faktor Kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan 

adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. 

b) Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar, Faktor-faktor itu adalah intelegensi, perhatian, 

minat bakat, motif, kematangan dan kelelahan. 

c) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Wahida Rahmawati, FKIP UMP, 2014



7 
  

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemahnya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang.  

2. Faktor ekstern (yang berasal dari luar diri) 

a) Faktor Keluarga yang terdiri dari bagaimana cara orang tua mendidik anak, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah yang nyaman dan 

menyenangkan, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua terhadap 

anak belajar, latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat 

yang mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, massmedia, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat. 

Menurut Syah (2010: 129-137) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat di bedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Internal yaitu  faktor yang berasal dari dalam diri siswa ada dua yaitu: 

1) Fisiologis adalah faktor kondisi jasmani siswa. 

(a) Kondisi jasmani dan rohani, meliputi postur tubuh, kekurangan gizi atau 

tidak, kemudahan dalam menerima pelajaran. 
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(b) Kondisi panca indera meliputi kondisi penglihatan, pendengaran, struktur 

tubuh, dan lain-lain. 

2) Psikologis adalah faktor rohaniah / mental / tingkah laku siswa. 

(a) Intelegensi siswa 

Tingkat Intelegensi sangat menentukan keberhasilan belajar siswa karena 

semakin tinggi intelegensi siswa semakin besar peluangnya untuk meraih 

sukses. 

(b) Sikap siswa 

Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran yang disajikan merupakan 

pertanda awal yang baik untuk berhasilnya proses belajar siswa. 

(c) Bakat siswa 

Bakat adalah kemampuan potensial yag dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. 

(d) Minat siswa 

Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. 

(e) Motivasi 

Motivasi adalah pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. 

b. Faktor ekternal siswa adalah faktor yang berasal dari luar siswa yaitu  

lingkungan sosial dan  lingkungan non sosial.  

1) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial adalah lingkungan yang mencakup keluarga, sekolah, 

masyarakat dan kelompok. 

2) Lingkungan Non sosial 
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Lingkungan Non sosial adalah lingkungan selain atau diluar lingkungan sosial, 

seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

siswa. 

c. Faktor Pendekatan belajar siswa 

Pendekatan belajar merupakan keefektifan segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses belajar 

materi tertentu. 

c. Model  Quantum Learning 

a) Pengertian Quantum Learning 

Istilah quantum pada awalnya digunakan pada bidang fisika modern 

menjelang abad 20, kemudian berkembang secara luas merambat ke bidang-

bidang kehidupan manusia lainnya. Dalam bidang pendidikan, muncul konsep 

belajar quantum yang meningkatkan proses pembelajaran, baik yang bersifat 

individual maupun kelompok. Learning organization adalah organisasi yang 

mampu melakukan proses pembelajaran untuk  meningkatkan kinerja organisasi 

dan individu dalam organisasi Hamruni (2011: 55-56). 

Model Quantum Learning adalah  sebagai interaksi-interaksi yang mengubah 

energi menjadi cahaya, semua kehidupan adalah energi.Konsep belajar quantum 

merancang proses pembelajaran secara harmonis dengan mengkombinasikan 

unsur keterampilan akademis,prestasi fisik, dan keterampilan dalam hidup Bobbi 

Deporter (2003:4-5). 
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b) Tujuan quantum learning 

Tujuan quantum learning adalah memadukan berbagai sugesti positif dan 

interaksinya dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar siswa untuk meningkatkan potensi akademis (prestasi belajar) maupun 

potensi kreatif yang terdapat dalam diri siswa Miftahul Huda (2013 : 196). 

c)  Konsep dari berbagai teori dan strategi belajar quantum learning antara lain : 

1. Teori otak kanan kiri adalah kemampuan berpikir otak kiri logis,rasional 

sedangkan berpikir otak kanan acak, tidak teratur. 

2. Teori otak triune (3 in 1) 

3. Pilihan modalitas (visual,auditorial dan kinestetik) yaitu membebaskan gaya 

belajar siswa. 

4. Teori kecerdasan ganda 

5. Pendidikan holistic (menyeluruh) 

6. Belajar berdasarkan pengalaman 

7. Belajar dengan simbol (metaphoric learning) 

8. Simulasi/permainan 

9. Peta pikira (mind mapping) Porter (2003 : 16-25) 

d) Langkah-langkah quantum learning 

1. Kekuatan Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental 

dan akibat-akibat suatu keputusan 

2. Penataan lingkungan belajar adalah proses belajar dan mengajar siswa merasa 

aman dan nyaman. 

3. Memupuk sikap juara untuk lebih memacu belajar siswa. 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Wahida Rahmawati, FKIP UMP, 2014



11 
  

4. Membebaskan gaya belajar yang dimiliki siswa antara lain : visual, auditorial, 

dan kinestik. 

5. Membiasakan mencatat mengungkapkan kembali apa yang diperoleh sesuai 

gaya belajar siswa sendiri. 

6. Membiasakan membaca dengan membaca, siswa bisa meningkatkan 

perbendaharaan kata, pemahaman, wawasan dan daya ingatannya. 

7. Menjadikan anak lebih kreatif adalah siswa ingin tahu, suka mencoba, dan 

senang bermain. 

8. Melatih kekuatan memori sehingga siswa mendapatkan kekuatan memori 

yang baik  Miftahul Huda (2013 : 193-195) 

d. Metode Role Playing 

a) Pengertian Role Playing  

Menurut Miftahul Huda (2013 : 208) Role Playing adalah suatu cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa 

dengan memerankan diri sebagai tokoh  hidup atau benda mati. Permainan ini 

biasanya dilakukan lebih dari satu orang,bergantung apa yang diperankan. 

Metode Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai 

bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa 

aktual atau kejadian yang akan datang. Metode role playing (bermain peran) juga 

dapat diartikan sebagai teknik yang menyenangkan karena metode ini adalah 

sebuah istilah untuk menggambarkan satu siswa dari sebuah kelompok atau 
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pasangan yang menginginkan identitas baru, yang mengubah latihan dan 

eksploitasi teks dalam performasinyata Uswatun Hasanah  (2010 : 15). 

b. Menurut Hamalik (2008 : 199) tujuan bermain peran, sesuai dengan belajar 

antara lain: 

(1) Belajar dengan berbuat, para siswa melakukan peranan tertentu sesuai dengan 

kenyataan sesungguhnya. Tujuannya untuk mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan interaktif atau ketrampilan reaktif. 

(2) Belajar melalui peniruan (imitasi) para siswa pengamat drama menyamakan 

diri dengan pelaku (aktor) dan tingkah laku mereka. 

(3) Belajar melalui balikan para pengamat mengomentari (menanggapi) perilaku 

para pemain atau pemegang peran yang telah ditampilkan. Tujuannya untuk 

mengembangkan prosedur-prosedur kognitif dan prinsip-prinsip yang 

mendasari perilaku ketrampilan yang telah didramatisasikan. 

(4) Belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan. Para peserta dapat 

memperbaiki ketrampilan-ketrampilan mereka dengan mengulanginya dalam 

penampilan berikutnya. 

c. Menurut Mansyur (Sagala, 2010 : 213) metode Role Playing memiliki   banyak 

keunggulan dan kelemahan  sebagai berikut : 

1. Keunggulan 

a) Murid melatih dirinya untuk melatih, memahami da mengingat bahan yang 

akan didramakan.Sebagian pemain harus memahami, menghayati isi cerita 

secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan 

demikian daya ingatan murid harus tajam dan tahan lama. 
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b) Murid akan terlatih untu berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain drama 

para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai degan waktu 

yang tersedia. 

c) Bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan 

muncul atau timbul bibit seni dari sekolah. 

d) Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya. 

e) Murid memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab 

dengan sesamanya. 

f) Bahasa lisan murid dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. 

2. Kelemahan  

a) Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi kurang 

aktif. 

b) Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi 

bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukkan. 

c) Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menyebabkan gerak para pemain kurang bebas. 

d) Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan penonton yang kadang-

kadang bertepuk tangan dan sebagainya. 

Inovasi dari kelemahan di atas dapat dilakukan sebagai berikut semua siswa 

ikut bermain peran, guru membagi menjadi 7 kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang siswa . Suasana kelas di desain menjadi huruf U agar siswa bebas 

berekspresi. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Guru menggunakan 

waktu seefektif mungkin. 
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d. Menurut Uno (2009 : 26) mengemukakan bahwa dalam metode Role Playing 

memiliki prosedur bermain peran terdiri atas 9 (Sembilan) langkah, antara lain: 

1) Pemanasan 

Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari 

sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan 

menguasainya. 

2) Memilih Peran (partisipan) 

Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain da menetukan siapa 

yang akan memainkannya dalam pemilihan pemain ini, guru dapat memilih 

siswa yang sesuai untuk memainkan atau siswa sendiri yang mengusulkan 

akan memainkan siapa dan mendeskripsikan peran-perannya. 

3)  Menata panggung  

Guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan 

dimainkan.Apa saja kebutuhan yang diperlukan, penataan panggung ini dapat 

sederhana atau kopleks. 

4)  Guru Menunjuk Beberapa Siswa Sebagai Pengamat 

Pengamat disini harus juga terlibat aktif dalam permainan peran agar dapat 

terlibat aktif dalam permainan pera tersebut. 

5)  Permainan Peran Dimulai 

Permainan peran dilaksanakan secara spotan. 

6)  Guru bersama siswa mendiskusikan permainan  

Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi 

terhadap peran-peran yang dilakukan. 

7)  Permainan peran ulang  

Pada permainan kedua ini akan berjalan lebih baik.Siswa dapat memainkan 

perannya lebih sesuia dengan skenario. 
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8)  Pembahasan diskusi dan evaluasi  

Pembahasan diskusi dan evaluasi lebih  diarahkan pada realitas, karena saat 

permainan  peran dilakukan, banyak peran yang melampaui batas kenyataan. 

9)  Siswa diajak untuk berbagai pengalaman  

Siswa diajak untuk berbagai pengalaman tentang tema permainan peran yang 

telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. 

 

B. Pembelajaran IPS Terpadu 

Menurut Trianto (2011: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti, sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik dan hukum. 

a. Fungsi IPS 

Ilmu Pengetahuan sosial membahas hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan akan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPS 

berusaha membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

sehingga akan menjadikan siswa semakin mengerti dan memahami lingkungan 

sosial masyarakat (Koasasih, 1994 dalam Solihatin dan Raharjo 2007: 15). 

b. Tujuan IPS 

Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan sosial yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 
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menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Sedangkan tujuan 

pendidikan IPS menurut Gross (1978) dalam Solihatin dan Raharjo (2007: 14), 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam 

mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. Dalam pengembangan 

kurikulum IPS tahun 1972 menetapkan tujuan umum pengajaran IPS (Wahab, 

2008: 34) adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran ekonomi rakyat. 

2. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan sosial. 

3. Meningkatkan efisiensi, kejujuran, dan keadilan bagi semua warga Negara. 

4. Meningkatkan mutu lingkungan. 

5. Menjamin keamanan dan keadilan bagi semua warga negara.  

6. Member pengertian tentang hubungan internasional bagi kepentingan bangsa. 

7. Meningkatkan saling pengertian dan kerukunan antar golongan dan daerah 

dalam menciptakan kesatuan dan persatuan nasional. 

8. Memelihara keagungan sifat-sifat kemanusiaan, kesejahteraan rohaniah dan 

tata susila luhur. 

c. Materi Pola Kegiatan Ekonomi 

Standar Kompetensi :  6. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi 

penduduk, penggunaan lahan, dan pola 

permukiman berdasarkan kondisi fisik 

permukaan bumi. 
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C. Hasil penelitian yang relevan 

Dalam penelitian Tri Supriyatin (2007-2008) yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Prestasi Belajar Pada Pokok Bahasan Gejala-Gejala Alam 

Menggunakan Model Role Playing Pada Anak Didik Kelas VII A SMP PGRI 

Baturraden Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 

2007/2008. Penelitian ini diperoleh dari tiga siklus yaitu siklus I, II, dan III. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 

angket dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Analisis 

terhadap aktivitas, partisipasi dan hasil prestasi belajar anak didik yang diperoleh 

dari siklus I, II, III menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar anak didik 

kelas VII A SMP PGRI Baturraden Kabupaten Banyumas pada pokok bahasan 

gejala-gejala alam menggunakan model role playing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Didik Dikrullah (2010-2011) berjudul “ 

Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya model Quantum Learning. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata peningkatan hasil belajar siswa mengalami 

kenaikan yang signifikan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan 

tes. Hasil penelitian yaitu Hasil pembelajaran menggunakan model quantum 

learning terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup baik. 

Penelitian yang dilakukan peneliti Wahida Rahmawati (2013-2014) berjudul 

“ Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Quantum Learning 
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Dengan Metode Role Playing Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII F SMP 

Negeri 3 Purwokerto Tahun Ajaran 2013-2014. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model quantum learning dengan 

metode role playing di kelas VII F SMP Negeri 3 Purwokerto. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini  menunjukkan bahwa menggunakan model quantum learning 

dengan metode role playing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Yang relevan 

Pengarang  

 

Tri Supriyatin 

2007-2008 

Didik Dikrullah 

2010-2011 

Wahida Rahmawati 

2013-2014 

Judul Upaya Peningkatan 

Prestasi Belajar 

Pada Pokok 

Bahasan Gejala-

Gejala Alam 

Menggunakan 

Model Role Playing 

Pada Anak Didik 

Kelas VII A SMP 

PGRI Baturraden 

Kabupaten 

Banyumas 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Quantum Learning 

Untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK)  

 

Upaya Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Melalui Model 

Quantum Learning Dengan 

Metode Role Playing Pada 

Mata Pelajaran IPS Terpadu 

Kelas VII F SMP Negeri 3 

Purwokerto Tahun Ajaran 

2013-2014. 

Tujuan 

Penelitian  

Untuk 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Pada Pokok 

Bahasan Gejala-

Gejala Alam Mata 

Pelajaran IPA Anak 

Didik Kelas VII A 

SMP PGRI 

Baturraden 

Kabupaten 

Banyumas Melalui 

Model 

Pembelajaran Role 

Playing 

Untuk mengetahui 

gambaran 

peningkatan hasil 

belajar siswa setelah 

di terapkannya 

model Quatum 

Learning.Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata 

peningkatan hasil 

belajar siswa 

mengalami 

kenaikan yang 

signifikan. 

Meningkatkan prestasi belajar 

siswa melalui model quantum 

learning dengan metode role 

playing di kelas VII F SMP 

Negeri 3 Purwokerto. 

Pengumpulan  

Data 

Observasi, Tes, 

Angket, Wawancara 

Observasi,Tes Observasi, Tes, Dokumentasi  

Tempat  SMP SMP SMP 

Hasil  Berdasarkan 

Analisis Terhadap 

aktivitas, Partisipasi 

dan hasil Prestasi 

Belajar Anak Didik 

Yang di Peroleh 

Dari Siklus I, II, dan 

III Menunjukkan 

Adanya 

Peningkatan 

Prestasi Belajar 

Anak Didik Kelas 

VII A SMP PGRI 

Baturraden 

Kabupaten 

Banyumas Pada 

Pokok Bahasan 

Gejala-Gejala Alam 

Menggunakan 

Model Role Playing 

Dari hasil 

pembelajaran 

menggunakan 

model quantum 

learning terjadi 

peningkatan hasil 

belajar yang cukup 

baik 

menggunakan model quantum 

learning dengan metode role 

playing dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 
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Perbedaan penelitian yang dilaksanakan sekarang dengan penelitian terdahulu 

adalah dalam penelitian sekarang peneliti menerapkan model quantum learning 

dengan metode role playing dan dilaksanakan pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Dengan menggunakan model quantum learning yang digunakan 

guru dalam pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Sedangkan metode role playing yang diterapkan guru untuk siswa menjadikan 

siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru karena siswa 

memperagakan langsung materi tersebut dan meningkatkan keberanian siswa di 

depan kelas.  

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari permasalahan  yang ada guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa maka tersusun kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gambar 2.2  Diagram alir kerangka pikir 

Tindakan Hasil Masalah 

 

Model Quantum 

Learning dengan 

Metode Role 

Playing dapat 

meningkatkan 

prestasi belajar 

siswa  pada mata 

pelajaran IPS 

Terpadu 

Menggunakan 

model Quantum 

Learning 

dengan metode 

Role Playing  

 

Rendahnya 

prestasi  belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPS 

Terpadu 
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Dari diagram alir kerangka pikir diatas dapat dideskripsikan proses 

pembelajaran IPS Terpadu sebagai berikut: Kondisi awal sebelum dilaksanakan 

penelitian tindakan kelas, telah diperoleh gambaran awal bahwa prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu masih kurang, sehingga perlu 

ditingkatkan. Agar prestasi belajar siswa meningkat, maka dilakukan tindakan 

oleh guru dengan menerapkan model quantum learning dengan metode role 

playing. Model quantum learning dengan Metode role playing yaitu metode yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Metode Role Playing  dalam pembelajaran ini merupakan salah 

satu cara untuk membuat aktivitas belajar siswa menjadi menyenangkan. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang 

peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah Model  quantum learning dengan 

metode  role playing pada mata pelajaran IPS Terpadu meningkatkan prestasi 

belajar siswa sebesar 50%. 
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