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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Quantum Teaching terhadap hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran fiqih di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading. Masalah 

dalam penelitian guru kurang menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi sehingga masih banyak peserta didik yang mendapatkan 

nilai rendah. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif Quasi 

Eksperimen Design. Penelitian dilaksanakan di MI Mathla‟ul Anwar 

sinar Gading dengan populasi seluruh peserta didik kelas I-VI, dengan 

sampel 20 peserta didik kelas VA dan 20 peserta didik kelas VB. 

Teknik pengambilan sampel yaitu Cluster Random Sampling teknik 

ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam pengambilan 

sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada pada populasi. 

Penelitian menggunakan dua kelas yaitu kelas VA sebagai kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

dan kelas VB sebagai kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran The Power Of Two. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian berupa pretest-postest ranah kognitif  menggunakan 

beberapa tahap yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

homogenitas serta uji hipotesis, semua menggunakan alat bantu hitung 

pada program Microsoft Excel Windows 2007. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar 

ranah kognitif peserta didik kelas eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching dibanding kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran The Power Of Two. Berdasarkan hasil posttest ranah 

kognitif kelas eksperimen dengan bantuan program Microsoft Excel 

Windows 2007 mendapat nilai rata-rata 9,60 dan kelas kontrol 7,40. 

Data skor tes peserta didik dianalisis dengan menggunakan teknik uji-t 

diperoleh thitung > ttabel yaitu thitung = 2,46 dan ttabel = 2,02 pada soal 

pilihan ganda maka pada taraf signifikan H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berarti rata-rata skor kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih di MI Mathla‟ul 

Anwar Sinar Gading. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Quantum Teaching, Hasil 

Belajar, Fiqih 

ii 







 

MOTTO 

 

            

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan” 

(QR. Al-Insyirah: 6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Diponegoro, 2015), Surat Al-Insyirah Ayat 6. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Menghindari perbedaan penafsiran, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Model pembelajaran quantum teaching yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, yaitu dengan cara menggunakan unsur 

yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajarnya 

melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. 

2. Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional atau disebut juga 

dengan metode ceramah, pada metode ini peserta didik lebih 

banyak mendengarkan penjelasan guru. 

3. Hasil Belajar Kognitif  

Hasil  belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar kognitif peserta didik, penelitian ini 

disandarkan pada ranah kognitif yang di kembangkan oleh 

Taksonomi Bloom dengan empat jenjang yakni: mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Menurut Prof Chairul Anwar tertulis dalam bukunya 

bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang 

sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. 

Hewan juga “belajar” tapi lebih ditentukan oleh instingnya, 

sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan 

menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.
1
 

                                                 
1 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan, (Yogyakarta : SUKA 

Press, 2014), h.62  
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Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memajukan 

suatu bangsa.Maju atau tidaknya suatu peradaban di tentukan oleh 

pendidikan. Kontribusi anak bangsa yang berkarakter unggul, 

cerdas, kompetitif tentu sangat diperlukan untuk masa depan suatu 

bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan 

teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat.Keadaan 

seperti ini tentunya menuntut setiap sumber daya manusia untuk 

dapat mengikuti perkembangan yang ada.Salah satunya dengan 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satu cara agar 

terbentuknya anak bangsa yang berkarakter unggul, 

cerdas,kompetitif yakni dengan menuntut ilmu. Kehidupan di 

dunia ini akan terasa gelap gulita jika tanpa ilmu, menuntut ilmu 

menjadi pembeda dan mengangkat status sosial,sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi : 

                              

                                    

Artinya: “apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam 

dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat 

dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah 

sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 

tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.(Q.s Az-Zumar;[39]: 9) 

Selain itu seorang yang menuntut ilmu mendapatkan 

anugerah dari Allah SWT, sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 269 yang berbunyi : 

                          

           

Artinya: “Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman 

yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia 

benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya 
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orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran 

(dari firman Allah)”.(Q.S Al-Baqarah; [02] :ayat 269). 

Dalam hal ini model pengajaran merupakan salah satu 

dari sekian banyak yang harus ditingkatkan.Peran guru sangat 

penting dalam meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan 

model-model terbaru mengikuti perkembangan zaman sekarang. 

Kalau kita lihat proses pendidikan yang berlangsung, terdapat 

kesan bahwa proses pembelajarannya kurang memperhatikan 

potensi individual dan potensi serta kinerja otak dan emosi. Masih 

banyak sekolah yang mempertahankan model-model konvensional 

di era globalisasi ini. Dimana pembelajaran hanya berpusat pada 

guru tanpa melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas.  

Pendidikan memegang peranan penting dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas,oleh 

karena itu pendidikan hendaknya dikelola dengan baik. Hal 

tersebut bisa tercapai bila peserta didik dapat menyelesaikan 

pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil belajar yang baik. 

Sebagaimana yang tertuang dalam UU SISDIKNAS No. 

20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

yaitu:“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
2
 

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan 

mutlak yang harusdipenuhi sepanjanghayat. Tanpa pendidikan 

sama sekali mustahil suatu kelompokmanusia dapat hidup 

berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk 

                                                 
2UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 Tahun 2003).(Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), h. 3. 
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maju,sejahtera, dan bahagia.
3
 Sebagaimana yang tercantum pada 

Q.S An.-Nahl ayat 78 berikut ini:
4
  

                     

               

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 

(Q.S. An-Nahl;[16]: 78) 

Menurut Imam Ibnu Katsir tertulis dalam tafsirnya yang 

berjudul tafsir ibnu katsir Allah SWT. menyebutkan kebaikan 

yang telah diberikan kepada hamba-hambanya dengan 

mengeluarkan mereka dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun. Setelah itu Allah mengkaruniai 

mereka pendengaran yang dapat mereka gunakan untuk 

mengetahui berbagai suara, mengkaruniai penglihatan yang dapat 

mereka gunakan untuk dapat melihat berbagai pemandangan, 

serta mengkaruniai akal yang merupakan pusatnya hati menurut 

pendapat yang shahih. Adapula yang mengatakan, “otak dan akal 

yang dapat digunakan untuk membedakan segala sesuatu, mana 

yang bermanfaat dan mana yang berbahaya.” Kekuatan indera ini 

didapatkan oleh seseorang secara bertahap, sedikit demi sedikit. 

Setiap kali seorang bertambah besar, maka bertambah pula 

kekuatan pendengaran, penglihatan serta akalnya, sehingga 

sampailah ia pada usia dewasa. Sesungguhnya Allah SWT. 

menjadikan kesemua ini pada diri manusia tidak lain agar ia 

dapat beribadah kepada rab-nya.
5
 

 

                                                 
3 Fuad Hasan, Dasar-Dasar Kependidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2013 

),h.2. 
4Al-Hikmah, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jawa Barat: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2006), h. 275 
5Abdul Fida‟ „Imaduddin Isma‟il (Ibnu Katsir), Tafsir Ibnu Katsir, ( Jawa 

Tengah: Insan Kamil Solo 2015 Jilid-6), H. 128-129.  
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Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia pada saat 

dilahirkan kedunia belum memiliki suatu ilmu pengetahuan 

sehingga Allah SWT. memerintahkan pada hambanya untuk 

selalu belajar dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki ilmu 

pengetahuan yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan. Hal tersebut tercantum dalam QS.Al-Alaq berikut 

ini:
6
 

                 

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (QS.Al-Alaq; [96]: 1) 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dikutip dari Imam 

Ibnu Katsir pada tafsirnya yang “berjudul tafsir ibnu katsir” dari 

urwah dari aisyah, ia berkata, “wahyu pertama yang diturunkan 

kepada Rasulullah Saw. Adalah berupa mimpi yang baik ketika 

tidur. Beliau tidak bermimpi selain datang seperti fajar subuh. 

Semenjak itu hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ke gua 

hira. Disitu beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang 

kerumah istrinya. Suatu ketikadatang kepadanya kebearan 

(wahyu), yaitu sewaktu beliau masih berada di gua hira. Malaikat 

datang kepadanya, lalu berkata, „bacalah!‟ nabi menjawab, „aku 

tidak bisa membaca.‟Nabi menceritakan, „maka aku ditarik dan 

dipeluknya hingga aku kepayahan. Lalu aku dilepaskan dan 

disuruh membaca. Malaikat berkata, „bacalah!‟ aku menjawab 

„aku tidak bisa membaca.‟ Maka aku dipeluknyahingga aku 

kepayahan. lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca, „bacalah!‟ 

aku menjawab „aku tidak bisa membaca.‟ Maka aku ditarik dan 

dipeluknya untuk yang ketiga kalinya. Kemudian aku dilepaskan 

seraya berkata „bacalah dengan nama Rabb-mu yang menjadikan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah! Demi rabb-mu yang 

maha mulia.
7
 

                                                 
6Al-Hikmah, Op.Cit,  H. 597. 
7Abdul Fida‟ „Imaduddin Isma‟il (Ibnu Katsir), Tafsir Ibnu Katsir, ( Jawa 

Tengah: Insan Kamil Solo 2015 Jilid Ke-10), H. 729-730. 
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Pendidikan sendiri merupakan salah satu kegiatan dan 

upaya untuk menciptakan manusia yang berpotensi dan 

berkualitas sumber daya.
8
 

Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan 

martabat seseorang manusia baik itu melalui keluarga, sekolah 

maupun pergaulan dengan masyarakat. Berkaitan dengan itu 

pendidikan pada umumnya bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak 

mulia dan memiliki keterampilan sebagai bekal untuk masa kini 

maupun masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah SWT Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:
9
 

                        

                        

                   

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu:"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(Q.S. Al-Mujadilah:[58];(11). 

Sebagaimana penjelasan di atas manusia telah dituntut 

untuk menjadi individu yang beriman dan berilmu terlebih 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang 

membawa manusia pada era persaingan global yang pesat. 

Persaingan ini menuntut individu utuk menjadi manusia yang 

berkualitas yang memiliki pemkiran kreatif dalam menggunakan 

                                                 
8Chairul Anwar,Antomi Saregar,dkk. The Effectiveness of Islamic 

Religious Education in the Universities: The Effects on The Student‟s Characters in 

the era of industry 4.0, Jurnal Tadris Keguruan dan Ilmu Tarbiyah vol.3, no.1, 2018 

h. 77-87. 
9Al-Hikmah, Op.Cit, h. 543. 
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teknologi serta mandiri dalam segala hal. Proses pembelajaran 

dalam pendidikan mengedepankan konsep memanusiakan 

manusia atau lebih dikenal dengan sebutan teori humanistik.  

Teori belajar humanistik ialah suatu teori dalam 

pembelajaran yang mengedepankan cara memanusiakan manusia, 

sehingga potensi dirinya dapat berkembang. Aliran ini 

memandang belajar sebagai proses untuk menemukan dirinya 

atau memanusiakan manusia dengan segala potensinya.
10

 

Teori pendidikan dan pengajaran yang dipaparkan guru 

terhadap anak didik memperoleh respon positif, menarik perhatian 

dan terimplementasi dalam sikap yang positif pula (terjadi 

keseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik), maka 

seorang guru haruslah dapat memformat pelajarannya semenarik 

mungkin, karena metode yang digunakan di sekolah dirasakan 

masih sangat kurang menciptakan suasana kondusif dan 

menyenangkan bagi siswa untuk dapat mempelajari serta 

mencerna isi materi pelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, karena metode 

mengajar yang kurang menarik. 

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik 

merupakan sasaran(obyek) dan sekaligus sebagai subyek 

pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat peserta 

didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri 

umum peserta didik.
11

 

Penguasaan terhadap metodologi pengajaran adalah 

merupakan salah satu persyaratan bagi seorang tenaga pendidik 

yang professional. Seorang tenaga pendidik yang professional 

selain harus menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, juga 

harus menguasai metodologi pembelajaran. Dalam metodologi 

pembelajaran ini diajarkan teknik mengajar (teacher skill) yang 

efektif yang dibangun berdasarkan teori-teori pendidikan serta 

ilmu didik. 

                                                 
10Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik hingga 

Kontemporer,(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 231. 
11Chairul Anwar, Multikulturalisme,Globalisasi, Dan Tantangan 

Pendidikan Abad ke-21,(Yogyakarta: DIVA Press,2019), h. 73 
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Disinilah letak pengembangan model pembelajaran 

Quantum Teaching.Quantum Teaching  berasal dari dua kata yaitu 

“Quantum” yang berarti interaksi yang mengubah energy menjadi 

cahaya dan “Teaching” yang berarti mengajar. Dengan demikian 

maka quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam 

interaksi yang ada didalam dan disekitar momen belajar. Interaksi-

interaksi ini mengandung unsur-unsur belajar yang efektif yang 

dapat mempengaruhi kesuksesan belajar peserta didik.
12

 

Quantum Teaching menawarkan suatu sintesis dari hal-hal 

yang dicari, atau cara-cara baru untuk memaksimalkan dampak 

usaha pengajaran yang dilakukan guru melalui perkembangan 

hubungan, pengubahan belajar, dan penyampaian kurikulum.
13

 

Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk 

membuat peserta didik belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri peserta didik yang belajar, dimana perubahan itu 

dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama karena adanya usaha 

(Fathurrohman,2017).
14

 

Pada proses pembelajaran di sekolah, belajar merupakan 

kegiatan utama peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat 

memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, 

watak, ketahapan, semangat dan sebagainya.Kenyataan yang 

terjadi bahwa tidak semua peserta didik mampu melaksanakan 

kegiatan belajarnya dengan baik yang mengakibatkan hasil 

belajarnya kurang memuaskan. 

Hal tersebut dikenal dengan batasan-batasan pendidikan 

pada peserta didik. Beberapa kesulitan dalam belajar yang banyak 

dialami peserta didik antara lain kurang mampu menyerap 

pelajaran dengan baik, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar, 

kurang berhasil dalam mengerjakan tes, dan sebagainya. Dimana 

                                                 
12 Bobbi DePorter, Quantum Teaching, (Bandung: Mizan Media Utama, 

2000), h.5  
13Abudin Nata, Menejemen Mengatasi KelemahanPendidikan Islam Di 

Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2013), h.33. 
14Chairul Anwar, et.al., Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning 

type POE dan Aktivitas Belajar  terhadap Kemampuan Metakognitif, Jurnal Inovasi 

Matematika (inomatika) vol. 2, no. 2, 2020, h.94 
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guru hanya memberikan ceramah, pemberian contoh dan 

pemberian tugas, sehingga peserta didik kurang terlihat dalam 

proses pembelajaran, cenderung pasif, hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan mengerjakan soal-soal tanpa ada kegiatan 

yang melibatkan siswa secara langsung.
15

 

Disinilah seorang pendidik harus mampu 

mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien agar peserta 

didik dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Sebagai 

langkah untuk mengoptimalkan kompetensi-kompetensi tersebut 

maka pendidik harus mampu mengelola pembelajaran dengan 

maksimal sehingga jika buku-buku pelajaran telah disediakan 

pemerintah, maka pendidik harus kreatif dalam memaksimalkan 

unsur pembelajaran lainnya seperti media pembelajaran 

dilakukan bersama pendidik ataupun sendiri. Hal ini akan melatih 

kemandirian belajar peserta didik sesuai kemampuanya masing-

masing dan peran pendidik di sekolah adalah untuk 

memaksimalkan potensi peserta didik agar semuanya dapat 

menguasai kompetensi yang akan dicapai pada mata pelajaran 

yang diajarkan
16

 

Kemandirian belajar sangat penting dimiliki oleh peserta 

didik. Peserta didik yang mandiri dalam belajar berarti peserta 

didik tersebut memiliki sikap dan prilaku, merasakan sesuatu, 

bernalar dan mengambil keputusan sesuai dengan 

kemampuannya sendiri. Berkenaan dengan prilaku mandiribahwa 

orang yang mandiri akan memperlihatkan prilaku yang 

eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri dan 

kreatif. Selain itu, mampu bertindak kritis, tidak takut berbuat 

sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitasnya, 

percaya diri, dan mampu menerima realitas serta dapat 

                                                 
15 Febriana Yuani Pamelang, Wahyudi, “Peningkatan Minat Belajar Dan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), Jurnal 

Pendidikan.2012 
16Siswi Nur Aini “Pengembangan Magic Disc Aksara Jawa Sebagai Media 

Pembelajaran Mandiri Untuk Peserta didik SD/MI Kelas V Smester I” (Skripsi 

Program Guru Pendidikan Guru Madrasah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Pendidikan 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015),h 29. 
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memanipulasi lingkungan, mampu berinteraksi dengan teman 

sebaya, terarah pada tujuan dan mampu mengendalikan diri.  

Hakikat penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik 

yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau 

informasi yang sahih(valid) dan reliable dalam rangka melakukan 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program 

pendidikan.
17

Menurut Rijal Firdaos dalam bukunya 

mengemukakan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur dan menilai tingkat pencapaian kurikulum diartikan 

sebagai penilaian.
18

 

                          

                           

     

Artinya :”Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang 

ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah 

akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu 

itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan 

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu”.(Q.s Al-Baqarah; [2]:284). 

Menurut tafsir Ibnu Katsir mengemukakan bahwa Allah 

SWT akan melakukan hisab terhadap hamba-hambanya atas 

semua yang telah mereka lakukan dan mereka menyembunyikan 

di dalam hati mereka. Karena itulah para sahabat mereka 

keberatan dan takut terhadap apa yang disebutkan oleh ayat ini 

serta takut terhadap hisab Allah yang akan dilakukan atas diri 

mereka menyangkut amal perbuatan yang besar dan sekecil-

                                                 
17 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 201 
18 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukuran Afektif, (Bandar Lampung: 

Aura Publishing, 2017) h.2  
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kecilnya. Perasaan ini muncul karena di dalam hati mereka 

terdapat iman dan kepercayaan yang sangat kuat.
19

 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penilaian adalah proses mengumpulkan data yang diberikan 

gambaran perkembangan peserta didik untuk memastikan peserta 

didik mengalami proses pembelajaran yang benar.  

Menurut peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang 

penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagai berikut: 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses 

pengumpulan informasi bukti tentang pencapaian 

pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap dan 

spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis, selama dan setelah proses.  

2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam 

bentuk penilaian autentik dan non autentik. 

3. Penilaian autentik adalah penilaian yang menghendaki 

peserta didik menampilkan sikap, menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pembelajaran dalam melaksanakan tugas pada situasi 

yang sesungguhnya. 

4. Bentuk penilaian autentik mencakup penilaian 

berdasarkan pengamatan, tugas kelapangan, portofolio, 

projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk 

kerja, serta penilaian diri.
20

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MI 

Mathla‟ul Anwar,selama ini guru menyampaikan mata pelajaran 

fiqih dengan ceramah tanpa melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran aktif, sehingga hasil belajar peserta didik rendah 

belum maksimal karena banyak peserta didik yang mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).   

                                                 
19 Tafsir Ibnu Katsir (Online), tersedia di:http://www.ibnukatsironline.com 

(7 Agustus 2019) 
20Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar 

Oleh Pendidik 
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Hal ini dibuktikan dari hasil pra survei belajar peserta 

didik berisi data nilai terakhir peserta didik kelas V pada mata 

pelajaran Fiqih, dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Harian Peserta Didik Kelas VA Mata Pelajaran Fiqih 

Di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading 

Tahun Ajaran 2020/2021 

No Nama Siswa Nilai 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

(KKM) : 73 

TUNTAS 

(T) 

TIDAK 

TUNTAS 

(TT) 

1 Ahmad Frantoni Aji 82 √  

2 Alisha Andani  53  √ 

3 Amru Rokan Thoriq 60  √ 

4 Andika Putra Kurniawan 53  √ 

5 Andina Rahma Zakiyah 60  √ 

6 Ardion Arta Reza 80 √  

7 Asri Qurottunnisa 53  √ 

8 Daffa Aqila Hindiyah 73 √  

9 Darin Fatin Maharani 53  √ 

10 Deaz Maharani 73 √  

11 Deni Firmansyah 70  √ 

12 Dimas Prayoga 80  √ 

13 Ibnu Abbas Al-Qodri 53  √ 

14 Intan Hidayati 80 √  

15 Irawan Abdullah 70   

16 Jaka pratama 80 √  

17 Jihan aulia 75 √  

18 Karina oktavia 68  √ 

19 Kirana anindia 69  √ 

20 Kiki anugerah 67  √ 
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Berdasarkan data diatas dari 20 peserta didik dapat 

diketahui bahwa hanya terdapat 7 orang yang mendapat 

ketuntasan belajar. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan belajar berjumlah 13 orang. Maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai hasil belajar peserta didik kelas VA pada mata 

pelajaran fiqih di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading masih 

banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 73 nilai yang harus dicapai. Sedangkan untuk kelas 

VB ketuntasan belajar sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Nilai Ulangan Harian Peserta Didik Kelas VB Mata Pelajaran Fiqih 

Di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading 

Tahun Ajaran 2020/2021 

No Nama Siswa Nilai 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

(KKM) : 73 

TUNTAS 

(T) 

TIDAK 

TUNTAS 

(TT) 

1 Adinda Putri 82 √  

2 Ahmad Abdurrozaq 53  √ 

3 Anisa Azfa Naila 60  √ 

4 Anjas Sasmitra 53  √ 

5 Ashifa Dwi Amalia 60  √ 

6 Azkiatun Nufus 80 √  

7 Chantika Putri Fadillah 53  √ 

8 Ciko Putra Ramadan 73 √  

9 Danil Tri Saputra 53  √ 

10 Dhanian Pitra 73 √  

11 Dzakirah Faiz Hasan 70  √ 

12 Fatimah Az Zahra 80  √ 

13 Fatir Hermawan 53  √ 
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14 Gestiyana 80 √  

15 Iqbal Priaji Yudistira 80 √  

16 Laura Cintia Bella 60  √ 

17 Lala Nurmala 70   

18 Mikaela Zafira 77  √ 

19 M. Alvaro  75 √  

20 M. reynaldi 76 √  

 

Berdasarkan data diatas dari 20 peserta didik dapat 

diketahui bahwa hanya terdapat 9 orang yang mendapat 

ketuntasan belajar. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan belajar berjumlah 11 orang. Maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai hasil belajar peserta didik kelas VB pada mata 

pelajaran fiqih di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading masih 

banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 73 nilai yang harus dicapai. 

Dari hasil observasi pada saat pra survey yang peneliti 

lakukan pada  peserta didik kelas V saat mata pelajaran fiqih di 

MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading, yaitu masih kurangnya proses 

pembelajaran, peserta didik kurang di dorong mengembangkan 

fikirannya dengan proses pembelajaran yang monoton atau 

berpusat pada guru sehingga peserta didik kurang fokus pada 

penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

menerapkan model quantum teaching ini sebagai upaya 

meningkatkan hasil belajar pada MI Mathla‟ul Anwar Sinar 

Gading, karena quantum teaching itu sendiri ialah model 

pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar efektif dengan 

cara menggunakan unsur yang ada dalam peserta didik dan 

lingkungan belajarnya melalui interaksi di dalam kelas agar 

pembelajaran tidak monoton sehingga menimbulkan semangat 

belajar peserta didik jika pembelajaran mengikut sertakan peserta 

didik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh model pembelajaran quantum 
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teaching terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

fiqih di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat 

mengedintifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peserta didik kurang aktif dalam kegiatan belajar . 

2. Peserta didik hanya melihat dan mendengar tanpa ikut 

berperan di saat proses kegiatan belajar berlangsung. 

3. Metode dan strategi yang tidak bervariasi menimbulkan 

kejenuhan belajar. 

4. Tidak adanya kedekatan guru dan siswa sehingga 

menyebabkan belum tercapainya pembelajaran secara 

optimal. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka dapat 

dibatasi masalahnya agar peneliti lebih efektif dan terarah dalam 

penelitian ini di fokuskan kepada “Pengaruh Model Pembelajaran 

Quantum Teaching Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata 

Pelajaran Fiqih di MI Mathla‟ul Anwar Sinar Gading”. 

 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran quantum teaching terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran fiqih di MI Mathla‟ul Anwar? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran quantum teaching terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran fiqih di MI Mathla‟ul Anwar. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

rujukan teoritis terkait penerapan model Quantum 

Teaching pada pembelajaran Fiqih.Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pendidikan 

bagi guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran dan 

media pembelajaran yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi 

sebagaimasukan dalam upaya mengefektifkan 

pembinaan para guru dan sarana pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Agama Islam, 

khususnya pada mata pelajaran fiqih. 

b. Bagi Guru 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan sebelum adanya penelitian. 

Tindakan evaluasi bertujuan agar guru berupaya 

mengembangkan media pembelajaran yang 

bervariasi dan menerapkan pembelajaran yang 

menarik, kreatif dan inovatif. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan dan pengalaman langsung bagi guru 

agar dapat menerapkan Quantum Teaching dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber informasi terkaitQuantum 

Teachingdan penerapannya dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar  

1. Pengertian hasil belajar 

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, menyatakan bahwa hasil belajar adalah perolehan 

proses belajar yang dilakukan oleh peserta  didik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Pendapat lain, mengutip dari 

saiful sagala dapat berupa pertambahan materi pengetahuan 

yang berupa fakta, informasi, prinsip, hukum atau kaidah, 

prosedur atau pola kerja, atau teori sistem nilai-nilai dan 

sebagainya. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, seperti keterampilan, pengetahuan dan sikap.
21

 

Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan untuk memperoleh 

target yang diharapkan guru.
22

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar hasil belajar adalah perolehan pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh peserta  didik. 

 

2. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar kognitif adalah perilaku yang terjadi 

dalam kawasan kognisi. Proses belajar mengajar yang 

melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan 

                                                 
21 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), h.22.  
22 Uswatun Hasanah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih 

Melalui Penarapan Metode PQRST (Priview, Question,Read, Summarize, Test) 

Peserta Didik Kelas V Di MI Ismaria Al-Quraniyah Islamiyah Raja Basa Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. AL- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol 8 No 1 (2017), h. 3. 
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stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan 

dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali 

informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah.  

Dalam hubungan dengan suatu pelajaran, ranah 

kognitif memegang peranan penting utama. Tujuan utama 

pengajaran pada umumnya adalah peningkatan kemampuan 

peserta  didik dalam aspek kognitif. Aspek kognitif dibedakan 

menjadi 6 jenjang menurut taksonomi Bloom, penjelasan 

singkat mengenai tiap aspek sebagaimana diberikan dalam 

taksonomi Bloom sebagai berikut : 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat 

kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, 

konsep, istilah-istilah mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakannya.
23

Pengetahuan merupakan aspek yang 

paling rendah dalam taksonomi Bloom.Salah satu contoh hasil 

belajar kognitif pada jenjang pengetahuan peserta didik adalah 

peserta didik dapat menghafal surat-surat pendek dalam Al-

Qur‟an, pengetahuan tentang tanggaldan tempat peristiwa-

peristiwa bersejarah dan nama-nama tokoh. 

b. Pemahaman (Comprehension) 

Yaitu tingkat tingkat kemampuan yang mengharapkan 

teste mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta 

yang diketahuinya.
24

 Seorang peserta didik dikatakan 

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan 

atau member iuran yang lebih rinci tentang hal itu dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri pada jenjang pemahaman 

ini misalnya adalah: peserta didik dapat menguraikan tentang 

makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat al „Ashr 

secara lancar dan jelas. 

 

 

                                                 
23Ibid, h.50. 
24 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 44.  
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c. Penerapan (Application) 

Yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, 

prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam 

situasi yang baru dan konkrit.
25

 Salah satu contoh hasil belajar 

ranah kognitif pada jenjang penerapan misalnya adalah: setelah 

peserta didik diajari tentang hukum bacaan nun sukun dan 

tanwin, kemudian peserta didik dituntut untuk menerapkan 

bacaan tersebut dalam membaca Al-Qur‟an. 

d. Analisis (Analysis) 

Yaitu kemampuan seseorang untuk dapat menguraikan 

suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur dan 

komponen-komponen pembentuknya.
26

pada tingkat analisis ini, 

peserta didik diharapkan dapat memahami dan sekaligus dapat 

memilah-milahnya menjadi bagian-bagian. Contoh: peserta 

didik dapat merenungkan dan memikirkan dengan baik tentang 

wujud nyata dari kedisiplinan seorang peserta didik dirumah, 

disekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari 

ajaran Islam. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan suatu proses dimana seseorang 

dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

jalan menggabungkan berbagai factor yang ada.
27

 Salah satu 

contoh hasil belajar kognitif jenjang sintesis adalah: Amanat 

Presiden Soeharto dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan 

Nasional tanggal 20 Mei 1995 yang telah mencanangkan 

kedisiplinan nasional, baik kedisiplinan kerja, kedisiplinan 

dalam hal kebersihan dan menjaga kelestarian alam, maupun 

kedisiplinan dalam menaati peraturan lalu lintas, pada 

hakikatnya adalah perintah Alah Swt sebagaimana tersebut 

dalam surat al „Ashr.   

 

                                                 
25 Anas Sudjiyono Op.Cit, h. 51. 
26 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, h. 110  
27Ibid,  
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f. Penilaian  

Yaitu kemampuan seseorang untuk membuat suatu 

penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, 

dsb.Berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kegiatan penilaian 

dapat dilihat dari segi tujuannya, gagasannya, cara kerjanya, 

cara pemecahannya, metodenya, materinya, atau lainnya.
28

 

Contoh hasil belajar kognitif jenjang evaluasi adalah: peserta 

didik mampu menimbang-nimbang tentang manfaat yang 

dipetik oleh seseorang yang berlaku disiplin dan dapat 

menunjukkan mudharat atau akibat-akibat negative yang akan 

menimpa seseorang bersifat malas atau tidak disiplin, sehingga 

pada akhirnya sampai pada kesimpulan penilaian, bahwa 

kedisiplinan merupakan peritah Allah Swt yang wajib 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:  

a. Faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan sekitar 

peserta didik.  

b. Faktor internal, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan 

rohani peserta didik. 

c. Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar 

peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. 

Fator-faktor diatas dalam banyak hal sering saling 

berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang peserta  

didik yang bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan atau 

bermotif ektrinsik (faktor eksternal) umpamanya, biasanya 

cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan 

tidak mendalam. Sebaliknya, seorang peserta  didik yang 

berintelegensi tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan 

                                                 
28 Ngalim Purwanto, Op.Cit, h. 47  
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positif dari orangtuanya (faktor eksternal), mungkin akan 

memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas 

hasil pembelajaran. Jadi, karena pengaruh factor-faktor tersebut 

diataslah, mucul pesertadidik-peserta  didik yang high-

achivers(berprestasi tinggi) dan under achievers (berprestasi 

rendah) atau gagal sama sekali. Dalam hal ini seorang guru 

yang kompeten dan professional diharapkan mampu 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

kelompok peserta didik menunjukkan gejala kegagalan dengan 

berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat 

proses belajar mereka.
29

 

 

4. Indikator Hasil Belajar 

Sebuah Indikator menjadi petunjuk dalam proses 

belajar mengajar dan dianggap berhasil apabila telah memenuhi 

beberapa indikator keberhasilan belajar. Indikator keberhasilan 

belajar antara lain : 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik kelompok maupun individu. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran khusus 

telah dicapai oleh peserta didik baik kelompok maupun 

individu.
30

 

 

B. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran 

dalam tutorial.
31

Model pembelajaran merupakan pola umum 

                                                 
29  Muhibbin Syah, Op.cit, h. 145-146. 
30 Syaiful Bahri Djamah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Renika Cipta, 

2006) h. 91 
31 Haris Efendi, Joko,”Pengaruh Model Pembelajaran Guided Discovery 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Melakukan Pekerjaan 

Mekanik Dasar Di SMKN 7 SURABAYA”. Jurnal Peneltian Pendidikan Teknik 

Elektro, Vol.02 (1),2019,h.214. 
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prilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Menurut Joyce dan Weil model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

dikelas.
32

 Menurut Arends, model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran,tahap-

tahapdalamkegiatanpembelajaran,lingkungan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas.
33

 

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa model 

pembelajaran berarti  pedoman yang dibuat berdasarkan 

pola-pola pembelajaran tertentu. Pada umumnya model 

pembelajaran memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali secara 

umum sebagai berikut: 

 

2. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari 

para ahli tertentu. 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) 

urutan langkah-langkah pembelajaran(syntax); (2) 

adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem sosial dan 

(4) sistem pendukung. 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model 

pembelajaran. 

                                                 
32 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta:Raja Grafindo,2002), 

h.133. 
33 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan aplikasi 

PAIKEM,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke 12, 2013),h.5 
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f. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman 

model yang dipilihnya.
34

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku, komputer, dan 

kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran guru berhak 

memilih model  pembelajaran yang sesuai dan menarik bagi 

peserta didik. Dengan pemilihan model yang sesuai maka 

pembelajaran yang dilakukan akan efektif sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar.
35

 

 

C. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

1. Model Quantum Teaching 

Kata Quantum berarti interaksi yang mengubah energi 

menjadi cahaya.
36

 Quantum teaching menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif,yaitu dengan cara 

menggunakan unsur yang ada pada peserta didik dan 

lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di 

dalam kelas. 

Quantum teaching pertama kali dilaksanakan di 

supercamp.Supercamp adalah sebuah tempat pendidikan 

internasional yang menekankan perkembangan 

keterampilan akademis serta keterampilan pribadi.Model 

pembelajaran Quantum teaching berfokus pada hubungan 

dinamis pada lingkungan kelas atau interaksi yang 

mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar.
37

 

                                                 
34Ibid,h.136 
35 Trianto Ibnu Badar, Mendesain Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontektual, (Jakarta:PrenadaMedia, 2014), hlm 23. 
36 Bobbi DePorter, dkk, Quantum Teaching, Mempraktekkan Quantum 

Learning Di Ruang-ruang Kelas, (Bandung : Mizan Pustaka,2000),h.4-5 
37 Miftahul A‟la, Quantum Teaching (Buku Pintar dan Praktis), 

(Yogyakarta,Diva Press,2010),h.21 
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 Model pembelajaran Quantum teaching memberikan 

cara-cara baru untuk ,meningkatkan proses pembelajaran 

melalui perkembangan hubungan, pengubahan belajar, dan 

penyampaian kurikulum. Quantum teaching juga memiliki 

petunjuk bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang mengembangkan kecerdasan otak berfikir dan 

menumbuhkan minat serta termotivasi untuk cinta terhadap 

pelajaran. Sehingga membuat peserta didik akan lebih 

antusias dan senang dalam mengikuti pelajaran.  

Quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan 

dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, 

penyajian, dan fasilitas SuperCamp, diciptakan 

berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Accelerated 

Learning (Lozanov), Multipples Intelligences (Gadner), 

Neuro- Linguistic Programing (Gardner), Quantum 

teaching juga mencangkup petunjuk spesifik untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang 

kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses 

belajar. Jadi, quantum teaching adalah penggubahan 

bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di 

sekitar momen belajar.Interaksi-interaksi ini mencakup 

unsure-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi 

kesusksesan siswa. Interaksi-interaksi ini diharapkan 

mengubah kemampuan dan bakat alamiyah siswa yang 

akan bermanfaat bagi mereka dan bagi orang lain.
38

 

2. Prinsip-Prinsip Quantum Teaching 

a. Segalanya berbicara, segala dari lingkungan kelas 

hingga bahasa tubuh anda, dari kertas yang anda 

bagikan hingga rancangan pelajaran anda, semua 

mengirim pesan tentang belajar. 

b. Segalanya bertujuan, semua yang terjadi dalam 

pengubahan anda mempunyai tujuan. 

                                                 
38Bobbi DePorter, Quantum Teaching(Memperaktikan Quantum Teaching 

di Ruang-Ruang Kelas), Bandung , 2000. Hlm. 6 
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c. Pengalaman sebelum pemberian nama, otak kita 

berkembang pesat dengan adanya rangsangan 

kompleks, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. 

Proses belajar paling baik  terjadi ketika peserta didik 

telah mengalami informasi sebelum mereka 

memperoleh nama untuk apa mereka pelajari. 

d. Akui setiap belajar mengandung resiko. Belajar 

berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat 

peserta didik mengambil langkah ini, mereka patut 

mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan 

diri mereka.  

e. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan, 

perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan 

memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan 

meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.
39

 

Setiap peserta didik diharapkan mampu belajar dan 

memiliki keterampilan untuk belajar dengan efektif. 

Dengan mengetahui gaya belajar masing-masing, mereka 

menyerap bahan pelajaran dengan cara yang terbaik bagi 

mereka. Bila seseorang mampu mengenali tipe belajarnya 

dan melakukan pembelajaran yang sesuai  maka belajar 

akan sangat menyenangkan dan memberikan hasil 

optimal.
40

 

3. Kerangka Rancangan Quantum Teaching 

Dikenal dengan istilah TANDUR, yaitu:  

1) Tumbuhkan, yaitu tumbuhkan minat, sertakan diri 

peserta didik, pikat mereka, puaskan dengan 

AMBAK(Apakah Manfaat Bagiku). 

2) Alami, yaitu ciptakan pengalaman umum yang dapat 

dimengerti oleh semua peserta didik, berikan peserta 

didik pengalaman belajar, tumbuhhkan kebutuhan 

untuk mengetahui. 

                                                 
39 Bobbi DePorter,dkk, Op.Cit, h.7-8 
40 Agus Nggermanto, Quantum Question: Kecerdasan Quantum, 

(Bandung,Nuansa,2004), h. 24 
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3) Namai, yaitu penyediaan kata kunci,model,rumus, agar 

dapat memuaskan, mengajarkan konsep, keterampilan 

berfikir dan strategi belajar. 

4) Demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi 

peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. 

5) Ulangi, memperkuat koneksi syaraf dan menumbuhkan 

rasa “aku tahu bahwa aku tahu ini” , dalam hal ini 

menunjukkan apa yang telah diajarkan oleh guru agar 

betul-betul terlihat hasilnya lebih mantap. 

6) Rayakan , jika layak dipelajari maka layak pula 

dirayakan. Memberi pengakuan berpengaruh sekali 

terhadap kondisi psikologis belajar peserta didik.
41

 

 

4. Kelebihan dan kekurangan Model Quantum Teaching 

Kelebihan dari model Quantum Teaching adalah: 

1) Peserta didik dilibatkan secara emosional dalam 

proses pembelajaran dalam kompetensi secara 

individu dan kelompok. 

2) Menumbuhkan dan menimbulkan antusias peserta 

didik. 

3) Menghargai setiap kemajuan peserta didik dengan 

nilai yang autentik. 

4) Belajar dalam suasana kesenangan. 

5) Mempelajari sesuatu dengan mengkaitkan 

pengalaman peserta didik. 

6) Memberikan kata kunci, rumus atau strategi agar 

peserta didik lebih mudah memahami materi 

pelajaran.
42

 

Jadi kelebihan dari model Quantum Teaching ini 

menjadikan guru dan peserta didik lebih 

kreatif,meningkatkan rasa percaya diri dan minat, 

                                                 
41 Ibid, h.10 
42Sulistyo J Haryono, “ Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan 

Pembacaan Alat Ukur Pada Mata Pelajaran Menggunakan Alat Ukur dengan 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dan Quantum Teaching”, Cendekia, 

Vol.10(1),2016, h. 41-54 
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mengembangkan pola pikir, pelaksanaan di dalam kelas 

tidak menjenuhkan,melatih rasa tanggung jawab dan 

disiplin peserta didik. 

Adapun kelemahan dari model Quantum 

Teaching adalah: 

1) Memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan 

lingkungan yang mendukung 

2) Memerlukan fasilitas yang memadai 

3) Kurang dapat mengontrol peserta didik 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya bahwa terdapat beberapa kelemahan dari 

model Quantum Teaching. Untuk meminimalisir 

kelemahan-kelemahan tersebut seorang guru harus 

mempersiapkan pembelajaran dengan matang, artinya 

guru, peserta didik dan lingkungan harus mampu bekerja 

sama dengan baik dalam proses pembelajaran. 

 

D. Model Pembelajaran The Power Of Two 

1. Pengertian Model The Power Of Two  

 Model The Power of Two adalah salah satu dari model 

pembelajaran aktif. Model pembelajaran The Power of 

Two adalah suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan 

diterapkan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan maksimal, yaitu dengan membentuk 

kelompok kecil yang terdiri atas dua orang. Jadi, dalam 

pembelajaran dengan model ini guru membentuk siswa 

menjadi kelompok yang terdiri dari dua orang agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Model pembelajaran aktif dengan model The Power 

of Two adalah pembelajaran kekuatan dua kepala yang 

digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang kooperatif 

dan untuk menegaskan pentingnya serta manfaat sinergi, 

karena dua kepala jauh lebih baik dari pada satu kepala.  
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Model ini sama seperti model pembelajaran 

kooperatif lainnya, praktik pembelajaran metode the power of 

two diawali dengan guru mengajukan pertanyaan. Dengan 

pertanyaan tersebut untuk pertama kali yang dilakukan adalah 

peserta didik mengerjakan secara perorangan. Setelah semua 

menyelesaikan jawabannya, peserta didik diminta untuk 

mencari pasangan. Secara keseluruhan penerapan model The 

power of two bertujuan agar membiasakan peserta didik 

belajar aktif baik secara individu maupun kelompok dan 

membantu peserta didik agar dapat bekerja sama dengan 

orang lain. Dengan demikian pembelajaran dengan 

menggunakan model The Power Of Two ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

menentukan unsur intrinsik teks drama sehingga hasil belajar 

yang diperolehnya juga diharapkan dapat meningkat.  

 

2. Langkah-langkah Penerapan The Power Of Two: 

 Langkah-langkah dalam pelaksanaan model the 

power of two : 

a. Ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut 

perenungan dan pemikiran 

b. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut secara individu 

c. Setelah semua peserta didik menjawab dengan lengkap 

semua pertanyaan,mintalah mereka untuk berpasangan 

dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan 

membahasnya 

d. Mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban 

baru untuk setiap pertanyaan, sekaligus memperbaiki 

jawaban individual mereka 

e. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban 

baru, bandingkan jawaban setiap pasangan didalam kelas. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan The Power Of Two 

Kelebihan model the power of two: 

a. Peserta didik tidak terlalu tergantung pada guru, tapi 

dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir 

sendiri. 

b. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide 

atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan 

membandingkan ide-ide atau gagasan orang lain. 

c. Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan 

orang lain, dan menyadari segala keterbatasannya 

serta menerima segala kekurangannya. 

d. Membantu peserta didik untuk lebih bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugasnya. 

e. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan 

untuk berfikir. 

Kekurangan model the power of two: 

a. Kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari 

berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan, bahkan 

mungkin pembicaraan menjadi menyimpang, 

sehingga memerlukan waktu yang panjang. 

b. Dengan adanya kelompok,peserta didik yang kurang 

bertanggung jawab dalam tugas, membuat mereka 

lebih mengandalkan pasangannya. 

Cara Mengatasi Kekurangan Model The Power Of Two: 

1. Menumbuhkan sikap saling kerja sama dan saling 

menerima pendapat masing-masing dan menyatukan 

pendapat tersebut 

2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang diberikan sewaktu pelajaran 

berlangsung. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Deni Juwita Ningrum dengan judul “ Pengaruh Model 

Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap 

kemampuan multipresentasi siswa pada mata pelajaran 

fisika kelas X di SMA Plus Daarul Hikmah”.
43

 

2. Sulistyo J Hartono dengan judul “ Meningkatkan 

Motivasi dan Keterampilan Pembacaan Alat Ukur Pada 

Mata pelajaran Matematika dengan pendekatan 

contextual teaching dan learning dan quantum 

teaching”.
44

 

3. Mirgoni Ibrahim dengan judul “ Implementasi Model 

Pembelajaran quantum teaching dengan metode 

deskripsi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

fisika dan teknologi”.
45

 

Dari ketiga penelitian diatas, perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian. Pada 

penelitian ini subjeknya yaitu guru mata pelajaran Fiqih.  

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada 

                                                 
43 Dewi Juwita Ningrum, “ Pengaruh Model Quantum Teaching dengan 

metode praktikum terhadap kemampuan multipresentasi siswa pada mata pelajaran 

fisika kelas X di SMA Plus Daarul Hikmah” tahun ajaran 2014-2015,UNEJ (2015) 
44 Sulistyo J Hartono, “ Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan 

Pembacaan Alat Ukur Pada Mata pelajaran Matematika dengan pendekatan 

contextual teaching dan learning dan quantum teaching. Tahun ajaran 2015-2016, 

UNY (2016) 
45 Mirgoni Ibrahim, “ Implementasi Model Pembelajaran quantum teaching 

dengan metode deskripsi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika dan 

teknologi”. Tahun ajaran 2014-2015, UNNES (2014) 
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data
46

 

1. Hipotesis Teoritis  

a. Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif peserta 

didik dengan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching. 

b. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan 

kecerdasan majemuk siswa terhadap hasil belajar 

kognitif. 

2. Hipotesis Statistik  

a.        =     : tidak terdapat pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Quantum Teaching terhadap 

hasil belajar peserta didik mata pelajaran fiqih kelas V 

MI Mathla‟ul Anwar Sinar gading. 

b.             : terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Quantum Teaching terhadap hasil 

belajar peserta didik mata pelajaran fiqih kelas V MI 

Mathla‟ul Anwar Sinar gading. 

                                                 
46Sugiyono,Mettode Penelitian Pendidikan (pendekatan 

kualitatif,kuantitatif,dan RnD), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96 
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