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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi

kelangsungan kehidupan manusia. Berawal dari kesuksesan dibidang

pendidikan suatu bangsa bisa maju. Melalui pendidikan sumber daya manusia

yang berkualitas dicetak untuk menjadi motor penggerak kemajuan dan

kemakmuran bangsa.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan nasional. Hal

ini sejalan untuk mengingat isi pembukaan UUD 1945 alenia IV yang

menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu cara untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan.1

Pembelajaran merupakan bagian proses pendidikan yang menjadi

penentu kualitas output sumber daya manusia. Oleh sebab itu, upaya

peningkatan kualitas pembelajaran menjadi kebutuhan yang signifikan.

Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh hasil belajar yang

dicapai oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, banyak dijumpai

1 Risnawati, 2008, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, h. V
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siswa yang mempunyai masalah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam berarti usaha-usaha secara sistematis dan

pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan

ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu suatu kepribadian yang seluruh

aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.2 Orang yang berkepribadian muslim

dalam alquran disebut “muttaqin”. Karena itu pendidikan Islam berarti juga

pembentukan manusia yang bertaqwa. Ini sesuai dengan konsep pendidikan

yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk

manusia pancasila yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.3 Lebih

lanjut dalam QS. At-Taubah:122 dijelaskan sebagai berikut:











“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya”.

Namun, dalam proses pembelajarannya, Pendidikan Agama Islam

termasuk salah satu pelajaran yang dianggap bisa membosankan apabila guru

2 Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 134
3Zakiah Daradjat, 2001, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Ilmu Aksara, h. 72
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menyampaikan materi  dengan cara yang sederhana saja. Sehingga minat

siswa terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi rendah dan

keaktifannya dalam pembelajaran pun berkurang. Padahal keaktifan siswa

sangat dituntut dalam kegiatan belajar mengajar agar proses transfer ilmu

dapat berlangsung dengan baik. Sebab belajar adalah suatu proses dimana

anak-anak harus aktif.4 Selain itu, salah satu pengajaran yang berhasil dapat

dilihat dari kegiatan belajar, semakin tinggi kegiatan belajar yang dilakukan

siswa, semakin tinggi pula peluang keberhasilannya dalam pengajaran.5

Model pembelajaran yang akan dianalisis peneliti ini dinamakan

“Quantum Teaching”. Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang

meriah dengan segala nuansanya. Dalam Quantum Teaching juga

menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan

momen belajar. Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam

lingkungan kelas, interaksi yang menjadikan landasan dan kerangka untuk

belajar.6 Maka diharapkan penerapan model pembelajaran ini akan dapat

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar.

Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

1 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini latar belakangnya sudah bagus. Di

sekolah ini hanya ada 2 (dua) orang guru Pendidikan Agama Islam yaitu

4 Nasution, 2000, Didaktik Asas-Asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, h. 88
5 Nana Sudjana, 1989, Dasar-Dasar Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, h. 72
6 Bobby Deporter, dkk, 2004, Quantum Teaching, Bandung: Khaifa, h. 5
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Yurdawati BA dan Lina Marliati S.Ag. Selama ini, guru Pendidikan Agama

Islam telah berusaha untuk mengatasi masalah ini. Misalnya dengan

menggunakan metode pembelajaran TPS (think, pairs, share), diskusi

kelompok, diskusi informasi, penugasan dan studi pustaka. Namun belum

mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya

penelitian untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam hal ini penulis tertarik pada suatu model pembelajaran, yaitu model

Quantum Teaching karena model pembelajaran ini diyakini dapat

meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam proses pembelajaran.

Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi dari motivasi

adalah memberi semangat dan mengaktifkan murid dalam belajar.7

Berdasarkan analisa sementara, penulis menemukan beberapa gejala

yang terdapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten

Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak mencatat materi dalam pembelajaran.

2. Sedikit siswa yang mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh

guru.

3. Sedikit siswa yang mau bertanya dalam pembelajaran.

4. Siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan dalam

proses pembelajaran.

7 Zakiah Daradjat, 1998, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h.
141
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Berdasarkan gejala-gejala di atas, terlihat jelas bahwa aktivitas belajar

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam masih tergolong rendah. Sehingga penulis tertarik

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ”Efektifitas Penerapan

Model Quantum Teaching pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan konsep-konsep yang

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan defenisi operasionalnya

sebagai berikut:

1. Efektifitas : Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana

yang direncanakan terlaksana atau tercapai.8 Efektifitas yang dimaksud

disini adalah ketercapaian atau keberhasilan penerapan model Quantum

Teaching dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Penerapan : suatu proses, pelaksanaan atau pemakaian suatu cara, konsep,

kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberi

dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai

dan sikap.9 Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

8 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Rosdakarya, h. 82
9Oemar Hamalik, 2009, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja
Rosdakarya, h. 237



6

pelaksanaan atau penggunaan model Quantum Teaching dalam proses

pembelajaran.

3. Quantum Teaching : Quantum artinya interaksi yang mengubah energi

menjadi cahaya. Sedangkan Quantum Teaching 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 dan menggunakan kerangka

rancangan belajar yang dikenal sebagai TANDUR (Tumbuhkan; yaitu

dengan menumbuhkan minat siswa terhadap materi yang akan diajarkan.

Alami; yaitu menciptakan atau mendatangkan pengalaman umun yang

dapat dimengerti semua siswa. Namai; yaitu dengan menyediakan kata

kunci, rumus maupun konsep yang berhubungan dengan materi yang akan

diajarkan. Demonstrasi; yaitu menyediakan kesempatan kepada siswa

untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengerti dengan pelajaran yang

telah dipelajari. Ulangi; tunjukkan pada siswa cara-cara mengulang materi

pelajaran dan menegaskan “Aku tahu bahwa aku memang tahu ini”.

Rayakan; pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi dan pemerolehan

keterampilan dan ilmu pengetahuan).10 Jadi, efektifitas penerapan model

Quantum Teaching adalah ketercapaian atau keberhasilan guru dan siswa

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model

Quantum Teaching pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

10Bobby DePorter, dkk, Loc.cit h. 5
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4. Keaktifan Belajar : keaktifan artinya kegiatan atau kesibukan.11 Belajar

merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan

serangkaian kegiatan seperti dengan membaca, mengamati,

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.12 Jadi, keaktifan belajar

adalah kegiatan atau kesibukan siswa dalam proses pembelajaran.

Kegiatan atau kesibukan yang dimaksud disini tentunya adalah yang

mendukung terjadiya proses pembelajaran, seperti mengamati, membaca,

menanggapi, mendengarkan dan lain-lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi

masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah efektifitas penerapan model Quantum Teaching dalam

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam?

b. Apakah penerapan model Quantum Teaching dapat meningkatkan

keaktifan siswa dalan pelajaran Pendidikan Agama Islam?

c. Bagaimana keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran dengan

menggunakan model Quantum Teaching pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam?

11 TriRama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung, h. 23
12 Tohirin, 2001, Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, Pekanbaru: Zanafa h. 44
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2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persolan-persoalan yang dikemukakan

dalam identifikasi masalah, maka penelitian ini penulis membatasi

masalah hanya pada “Efektifitas Penerapan Model Quantum Teaching

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Model Quantum Teaching pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

bertujuan untuk melihat bagaimanakah Efektifitas Penerapan Model

Quantum Teaching pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan

Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Siswa: Penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching

dapat mempermudah siswa dalam memahami mata pelajaran
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Pendidikan Agama Islam. Siswa dapat belajar dengan cara yang

menyenangkan dan sekaligus dapat meningkatkan keaktifan

mereka dalam belajar.

b. Bagi Guru: Penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching

dapat dijadikan sebagai cara alternatif dalam meningkatkan

keaktifan belajar siswa ketika mengajarkan materi Pendidikan

Agama Islam.

c. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan

kualitas keberhasilan pembelajaran di sekolah.

d. Bagi Penulis: Untuk meningkatkan pengetahuan penulis terutama

mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian.


