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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Model Quantum  

DePorter (2010 : 34) menyebutkan bahwa Quantum adalah interaksi 

yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum Teaching sendiri adalah 

pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar 

momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar 

efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Kesimpulannya dalam quantum 

teaching  antara guru dan siswa mempunyai peran yang saling melengkapi 

antara unsur yang satu dengan unsur lainnya yang menimbulkan interaksi 

dalam proses pembelajaran. 

DePorter (2009 : 15) Quantum Learning adalah seperangkat model 

dan falsafah belajar yang terbukti efektif unttuk semua umur. Model Quantum 

ini saling melengkapi antara quantum teaching dan learning, taching digunakan 

oleh para pengajar agar suasana belajar lebih menyenangkan dan learning 

untuk para siswa agar belajar menjadi lebih efektif dan mendapat prestasi yang 

memuaskan.  

a. Asas Quantum Teaching 

Asas utama dari Quantum Teaching (DePorter 2010 : 35) adalah 

“Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia 

Mereka”. Guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran sebelumnya harus  
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mampu memasuki dunia siswanya. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan 

pengakuan dari siswa, sehingga seorang guru akan mendapat izin dari siswa 

untuk memimpin, menuntun, dan mempermudahkan perjalanan siswanya 

menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Siswa yang sudah 

mendapat pengertian yang lebih luas dan penguasaan yang lebih mendalam  

akan  mampu membawa apa yang telah mereka pelajari ke dunia mereka dan 

menerapkan pada situasi baru yang mereka alami. 

b. Prinsip-prinsip Quantum Teaching 

DePorter (2010 : 36-37) menyebutkan ada lima prinsip yang 

mempengaruhi seluruh aspek Quantum Teaching. Lima prinsip tersebut adalah; 

1) Segalanya berbicara  

Semua yang ada di ruang kelas hingga bahasa tubuh seorang guru, 

dari lembar kertas yang dibagikan guru hingga rancangan pembelajaran  yang 

dimiliki guru semuanya  mengirimkan pesan tentang belajar. Hal ini 

mempunyai makna bahwa semua kegiatan pembelajaran yang dilakuan oleh 

guru dari kegiatan aw al sampai penutup mempunyai pesan masing-masing. 

Misalnya guru menggunakan alat peraga pada saat proses pembelajaran yang 

berfungsi untuk  mempermudah siswa menerima pelajaran dan pelajaran yang 

mereka terima menjadi lebih bermakna. Bahasa tubuh guru seperti gerak 

tangan dan gerak alamiah yang tercipta akan memberi penguatan tersendiri 

kepada siswa. Tersenyum tenda senang, mengangguk tanda  persetujuan, 

menggeleng tanda tidak setuju atau tidak suka, kertas lembar kerja siswa 

memberi penguatan yang lebih mendalam. Guru harus mampu mengelola 
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komponen belajar yang ada agar sinergis dan dapat tercapai tujuan yang 

diinginkan. 

2) Segalanya bertujuan 

Semua yang terjadi dalam pengubahan mempunyai tujuan semuanya.  

Maksudnya adalah setiap proses pembelajaran pastinya mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai yang sudah dituliskan dalam  perencanaan pembelajaran. 

Guru sebelum memulai pelajaran tentu sudah mempunyai tujuan yang  hendak 

dicapai baik tujuan khusus maupun tujuan umum. 

3) Pengalaman sebelum pemberian nama 

Proses pembelajaran yang baik terjadi ketika siswa telah mengalami 

informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 

Siswa tentunya sudah mempunyai pengalaman dari kehidupan sehari-hari 

kemudian guru mengaitkannya dengan materi. Materi itu tentunya akan 

menambah pengetahuan dan ketrampilan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan masa depan mereka. 

4) Akui setiap usaha   

Mengakui usaha siswa saat  proses pembelajaran penting dilakukan 

untuk membangun kepercayaan diri siswa. Usaha siswa bukan untuk hal yang 

tepat dilakukan sesuai keinginan  guru saja yang diakui tetapi usaha yang 

kurang tepat juga perlu diakui agar siswa merasa  usahanya itu dihargai. 

5) Jika  layak dipelajari, maka layak pula dirayakan 

Perayaan memberikan umpan balik mengenai  kemajuan dan  

meningkatkan asosiasi emosi pasitif dengan belajar.  Guru perlu memberikan 
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suatu penguatan kepada siswa berupa pujian dengan ucapan, tindakan maupun 

barang. Siswa sudah berusaha untuk mempelajari sesuatu maka usahanya itu 

perlu dirayakan walau  hanya dengan  tepuk tangan atau menyanyi sebagai 

bentuk penghargaan. 

c. Pelaksanaan  Quantum Teaching 

Quantum Teaching ini dilaksanakan berdasarkan kerangka rancangan 

belajar yang dikenal dengan  istilah TANDUR. 

Langkah 1: TUMBUHKAN 

Langkah ini terkenal dengan istilah AMBAK “Apa manfaatnya bagi-

ku?”. Pada langkah ini guru menyampaikan berbagai manfaat yang akan 

didapatkan oleh siswa. Manfaat ini akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

atau kehidupan mendatang siswa. Siswa perlu  memmpelajari cara agar 

memperoleh manfaat tersebut. 

Langkah 2: ALAMI 

Guru dalam menyampaikan materi berangkat dari pengetahuan umum 

yang sudah dimiliki oleh semua siswa. Guru menyampaikan sesuatu yang 

abstrak dan menjadikannya konkrit yang kemudian dikaitkan dengan materi 

dan kehidupan sehari-hari siswa. 

Langkah 3: NAMAI 

Pada langkah ini siswa diberi pertanyaan panduan untuk menemukan 

konsep, rumus berdasarkan pengetahuan umum yang dimiliki oleh siswa. 

Pengetahuan umum yang sudah dikaitkan dengan materi kemudian diberi nama 

sesuai dengan kurikulum yang ada.  
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Langkah 4: DEMONSTRASIKAN 

Pada langkah ini berikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat/gagasan yang mereka miliki terhadap materi yang 

didipelajari agar tercipta interaksi positif serta memanfaatkan perbedaan yang 

dimiliki siswa pada setiap proses pembelajaran 

Langkah 5: ULANGI 

Langkah ini guru memberikan penguatan, penekanan dan 

penyimpulan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. Pengulangan ini bertujuan agar ingatan terhadap materi yang 

telah dipelajari terpatri dengan baik dalam diri siswa. 

Langkah 6: RAYAKAN 

Perayaan ini berarti memberi penghormatan terhadap usaha, 

ketekunan, dan kesuksesan siswa. Langkah ini dilakukan dengan memberi 

pujian, tepuk tangan, bernyanyi bersama atau hal lain yang menyenangkan. 

2. Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2011 : 12) Prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang 

rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

suatu bentuk pengukuran terhadap pengetahuan mata pelajaran yang dimiliki 

oleh manusia yang biasanya ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang 

diberikan oleh manusia. 
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3. Partisipasi 

Keith Davis (1985 : 185) yang dikutip Suryosubroto (2009 : 294) 

mendefinisikan partisipasi sebagai berikut ; Participation is defined as a 

mental and emotional involed at a person in a group situation which 

encourager then contribut to group goal and share responsibility in them.  

Maksudnya adalah partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

Suryosubroto (2009:294) partisipasi siswa adalah keikutsertaan atau 

keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. 

Dari berbagai pengertian partisipasi yang sudah diuraikan di atas, dalam 

penelitian ini partisipasi siswa yang dimaksud  adalah keikutsertaan atau 

keterlibatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang terjadi di 

ruang kelas. 

 Subandiyah yang dikutip Suryosubroto (2009 ; 301) mengemukakan bahwa 

bentuk partisipasi dalam suatu kegitan di sekolah meliputi : 

1) Partisipasi dalam memberikan buah pikir 

2) Partisipasi tenaga 

3) Partisipasi ketrampilan yang diberikan 

4) Partisipasi sosial yang diberikan sebagai kedekatan hati.  

Taniredja dkk (2010 : 57) yang mengutip pendapat Sudjana juga 

mengemukakan aspek-aspek partisipasi siswa dalam diskusi kelompok 

meliputi : 

1) Memberikan pendapat untuk pemecahan masalah 
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2) Memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain 

3) Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

4) Motivasi dalam mengerjakan tugas 

5) Toleransi dan mau menerima pendapat orang lain 

6) Mempunyai tanggung jawab sebagai anggota kelompok 

  Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dalam penelitian ini partisipasi 

belajar siswa dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut : 

1) Memperhatikan penjelasan guru 

2) Menyampaikan pertanyaan  

3) Menyampaikan jawaban 

4) Mengerjakan tugas dengan baik 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Sapriya dkk (2006 : 3) Ilmu Pengetahuan Sosial, disingkat IPS, 

merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau 

nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “sosial 

studies” dalam kurikulum persekolah di negara lain, khususnya di negara-

negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat. 

Menurut Ischak (1997 : 30) IPS adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. 

Menurut Trianto (2010 : 171) Ilmu Pengetahuan sosial merupkan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, 
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geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Berdasarkan beberapa 

pengertian yang ada maka dapat disimpulkan bahwa IPS adalah salah satu 

nama mata pelajaran yang ada dari jenjang sekolah dasar sampai menengah 

yang membahas masalah-masalah sosial di masyarakat  dengan meninjau 

dari berbagai aspek, dan di negara lain sering disamakan dengan istilah 

“social studies”. IPS ini merupakan gabungan dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial. 

b. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Trianto (2010;174-175) mengemukakan bahwa karakteristik mata 

pelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi  dari berbagai disiplin ilmu-

ilmu sosial. Rumusan Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan realitas dan 

fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner. 

Sapriya dkk (2006 : 4) juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

karakteristik social studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah 

sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Berdasarkan pendapat di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa IPS mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan disiplin ilmu lainnya dan selalu berubah sesuai dengan 

perkembangan masyarakat yang terjadi. 

c. Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Ischak (1997 : 31) tujuan pendidikan IPS di SD adalah sebagai 

berikut; 
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1) Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan kelak di masyarakat 

2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis 

dan menyusun alternatife pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam 

kehidupan di masyarakat 

3) Membekali anak didik  dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidan keahlian 

4) Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

ketrampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian 

dari kehidupan tersebut. 

5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan 

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Trianto (2010 : 176) tujuan utama IPS ialah mengembangkan potensi 

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

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, 

baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Sapriya dkk mengemukakan (2006 : 5) tujuan dari social studies atau IPS 

adalah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka dapat 

menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang 

demokratis. Berdasarkan tujuan yang ada di atas maka dapat disimpulkan 
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tujuan dari adanya mata pelajaran IPS adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan sosial agar mampu menyelesaikan masalah 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.   

5. Materi Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi 

Pada penelitian eksperimen ini, materi yang akan diambil adalah 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di kelas IV semester II. 

Standar Kompetensi : mengenai sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Kompetensi 

Dasar : mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

a. Pengertian Teknologi 

Teknologi ada hubungannya dengan kata “teknik”. Kata teknik artinya 

cara atau model. Teknologi di sini berarti keseluruhan sarana atau alat yang 

digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan 

manusia. Ada bermacam-macam teknologi yang diciptakan manusia antara lain 

teknologi di bidang produksi, transportasi, dan komunikasi. 

b. Perkembangan Teknologi Produksi  

Ketika pergi ke sekolah kamu mengenakan seragam sekolah, topi, 

tas, buku tulis, sepatu, alat-alat tulis. Tahukah kamu dari mana barang-barang 

itu? Barang-barang tersebut berasal dari toko-toko yang menjual alat-alat 

sekolah. Toko-toko itu membeli barang-barang yang dijual dari pabrik. Pabrik 
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 itulah yang membuat alat-alat sekolah yang kamu pakai sekarang ini. Kegiatan 

yang dilakukan untuk membuat barang-barang yang kita pakai itulah yang 

disebut kegiatan produksi. Kegiatan produksi disebut juga proses produksi. 

 Macam-macam proses produksi 

Proses produksi dimulai dari menyiapkan bahan baku. Bahan 

bakubiasanya berupa kekayaan alam. Bahan baku adalah bahan pokok atau 

untuk membuat barang.  

Kelapa adalah bahan baku untuk membuat minyak goring ada dua 

cara untuk membuat minyak goreng dari kelapa. 

1) Pembuatan minyak goreng dari kelapa secara modern. Mula-mula 

kelapa terlebih dahulu diolah menjadi kopra. Kemudian ko-pra 

diolah menggunakan mesin menjadi minyak goreng. 

2) Pembuatan minyak goreng dari kelapa secara sederhana. Kelapa 

yang sudah tua dipetik. Kemudian kelapa dikupas. Setelah dikupas 

kelapa dicungkil. Kemudian daging kelapa diparut. Parutan kelapa 

diambil santanya. Santan kelapa ini direbus terus-menerus. Lama 

kelamaan akan menjadi minyak goreng. 

Dari contoh di atas, kita bisa melihat dua macam teknologi produksi. Cara 

pertama disebut teknologi produksi modern. Teknologi produksi modern 

menggunakan mesin. Cara kedua disebut teknologi produksi sederhana atau 

tradisional. Alat-alat yang digunakan juga sederhana. Misalnya, golok, pisau, 

parut, panci, dan wajan. 
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c. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 

penting. Kita tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh 

kalau tidak ada alat komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang dari yang 

sederhana ke teknologi yang modern. 

1) Teknologi komunikasi zaman dulu 

Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat 

komunikasi.Tentu alat-alatnya tidak secanggih sekarang. Pada zaman 

dulu,orang menggunakan alat kentongan, tali, telik sandi, surat, dan kurir untuk 

berkomunikasi. 

2) Teknologi komunikasi saat ini 

Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu 

komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung 

terjadi bila dua orang atau lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan 

muka. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang 

berkomunikasi menggunakan suatu alat perantara. Biasanya orangnya tidak 

berhadapan secara langsung. Sekarang marilah kita bahas perkembangan 

teknologi komunikasi saat ini. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi 

melalui surat, telegram, telepon, handy talkie, pager, telepon, TV, internet, 

koran, dan majalah. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan yang 

peneliti teliti, tetapi dapat menemukan penelitian yang relevan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo mahasiswa FT UNY dengan judul 

“Implementasi Strategi Pembelajaran Quantum Teaching Untuk 

Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Dasar 

Otomotif Pada Siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif 

SMK Ma’arif Al-Munawwir”. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh 

menunjukan adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching hal ini ditunjukan dengan t hasil > t tabel pada kedua 

variabel penelitian, yaitu 4,834 > 1,675 dan 14,327> 1,675.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zukhairah Ginting mahasiswa pascasarjana 

UPI dengan judul “Penerapan Model Quantum Teaching Serta Implikasinya 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di MIN Medan”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Quantum Teaching mampu 

menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi sangat menyenangkan serta 

berimplikasi terhadap hasil belajar siswa dengan meningkatnya hasil belajar 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa SD/MI. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar dibutuhkan suatu inovasi dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu hal yang dibutuhkan 

dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar dapat mencapai hasil yang 

baik. 

Model pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah 

model quantum yang merupakan suatu cara pembaharuan pada proses 

mengajar yang dilakukan oleh guru. Siswa akan lebih berpartisipasi pada saat 

proses pembelajaran karena mereka menggali ilmu pengetahuan berdasarkan 

pengalaman yang dialami dan mereka tahu manfaat yang akan diperoleh 

setelah mempelajari materi. Pembelajaran menjadi lebih bermakna sehingga 

siswa memperoleh prestasi yang maksimal. 

Penerapan model ini menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran akan membantu siswa dalam meningkatkan pengetahuan mereka 

tentang materi pembelajaran, khususnya IPS yang disampaikan oleh guru. 

Penggunaan media juga menumbuhkan partisipasi karena siswa terlibat dalam 

penggunaan media. Fungsi lain dari media pembelajaran adalah sarana untuk 

menjembatani cara berfikir siswa dari yang kongkrit menuju ke hal yang 

abstrak. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan dari kerangka berfikir di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian 

yaitu; 

1) Terdapat pengaruh model quantum terhadap prestasi belajar  IPS siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Sokaraja Tengah. 

2) Terdapat pengaruh partisipasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Sokaraja Tengah. 

3) Terdapat interaksi model quantum, pembelajaran biasa di kelas kontrol, dan 

partisipasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS. 
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