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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

sosial yang ada dijenjang pendidikan dasar sampai menengah. Mata pelajaran 

IPS ini mengajarkan ketrampilan sosial dan juga berbagai hal yang 

dibutuhkan untuk menjadi seorang warga masyarakat. Siswa pada pelajaran 

IPS ini mempelajari suatu konsep yang nantinya akan menjadi suatu 

ketrampilan dan ketrampilan tersebut digunakan oleh siswa pada kehidupan 

sehari-hari mereka.  

Pola pembelajaran IPS yang terjadi selama ini pada kenyataannya 

masih banyak yang hanya sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dari guru 

kepada siswa. Siswa dianggap belum memilki pengetahuan sama sekali, 

dalam pembelajaran siswa “pasif” hanya menerima pelajaran dari guru atau 

bahkan hanya dari  buku pelajaran yang/ ada tanpa bimbingan guru. Hal ini 

sependapat dengan yang dikemukaan Wahab (2007 : 28) mengajar bukanlah 

sekedar menyajikan informasi ataupun gagasan yang banyak dilakukan di 

dalam pengajaran ilmu-ilmu sosial serta IPS/SS sampai dewasa ini, 

khususnya di sekolah-sekolah di Indonesia. 

Guru kebanyakan mengajar IPS hanya menggunakan model 

ceramah atau siswa hanya membaca buku materi. Hasil wawancara di SD N 2 

Sokaraja Tengah menunjukan nilai UAS siswa yang masih di bawah KKM 
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yang ditentukan yaitu 71. Ketuntasan hasil belajar IPS di kelas IV A pada 

semester 1 yang mendapat nilai dibawah KKM 4 siswa. Kelas IV B yang 

mendapat nilai dibawah KKM 9 siswa.  

Faktor keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar adalah dengan 

dipilihnya model pembelajaran yang tepat. Suasana pembelajaran yang biasa 

saja seharusnya lebih dihidupkan lagi bukan hanya sekedar pentransferan 

ilmu tanpa makna. Siswa harusnya bisa berperan aktif, bukan sekedar 

menerima tetapi memahami yang diajarkan oleh guru. DePorter (2010 : 31) 

mengungkapkan suatu model pembelajaran dengan nama Quantum Teaching 

dan Quantum Learning . Menurut Porter (2010 : 32) Quantum Teaching 

adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya yang juga 

menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan 

momen belajar.   

Model quantum ini bukan hanya mengenai pengajaran guru saja, 

tetapi quantum teaching dan learning merupakan pengubahan bermacam-

macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Guru 

sebelum mengajar akan lebih baik jika mampu memasuki dunia siswanya. 

Siswa tentu memiliki dunia sendiri dengan pengetahuan awal yang telah 

mereka miliki sebelumnya. Seorang guru yang telah mampu memasuki dunia 

siswanya, selanjutnya akan mudah membawa siswanya memasuki dunia baru 

yaitu dunia yang dibentuk berdasarkan pengetahuan awal siswa dan 

pengetahuan yang akan diberikan oleh guru.  
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Model Quantum ini memiliki dua bagian yaitu konteks dan isi. 

Bagian konteks merupakan bagian yang berisi hal-hal yang perlu 

dipersiapkan sebelum pembelajaran dan  bagian isi berisi hal-hal terkait 

dengan proses pembelajaran. Tahapan pembelajaran Quantuum Teaching 

lebih dikenal dengan TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan). Tahapan-tahapan tersebut mampu untuk 

lebih melibatkan partisipasi siswa dan siswa dapat memaksimalkan prestasi 

belajar mereka, karena menurut Ahmadi (2013 : 141) salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah pemilihan model pembelajaran 

yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui ada 

tidaknya pengaruh model quantum terhadap prestasi dan partisipasi belajar 

siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS. Dengan harapan akan memberikan 

dampak yang positif bagi prestasi dan partisipasi belajar siswa. 

B. Perumusan Masalah 

Agar lebih jelas dan terarah, maka perlu dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut; 

1. Adakah  pengaruh model quantum terhadap prestasi belajar IPS siswa? 

2. Adakah pengaruh model quantum terhadap partisipasi belajar IPS siswa? 

3. Adakah interaksi antara model quantum, pembelajaran di kelas kontrol, 

dan partisipasi belajar terhadap prestasi belajar siswa?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang : 

1. Mengetahui pengaruh model quantum terhadap prestasi belajar IPS siswa 

2. Mengetahui pengaruh model quantum terhadap partisipasi belajar IPS siswa 

3. Mengetahui interaksi antara model quantum, pembelajaran di kelas kontrol, 

dan partisipasi belajar terhadap prestasi belajar siswa?  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi 

bagi guru dalam memilih model-model pembelajaran yang lebih inovatif,  

Sehinggan kualitas pendidikan yang dihasilkan akan lebih baik. 
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