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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini dimaksud untuk menghindari adanya 

interprestasi lain yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam 

memahaminya. Adapun pengertian istilah judul tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan  

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

baik secara individu maupun kelompok dengan maksud 

mencapai tujuan yang telah di rumuskan.
1
 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses dua arah, dimana yang 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan yang belajar dilakukan oleh peserta didik atau di 

sebut dengan murid. Konsep pembelajaran menurut Corey 

adalah suatu proses tempat lingkungan seseorang secara sengaja 

untuk dikelola memungkinkan ia ikut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam suatu kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, oleh karena itu pembelajaran 

merupakan bagian khusus dalam pendidikan.
2
  

3. Quantum Learning 

Quantum Learning merupakan seperangkat 

metode/model dan falsafah belajar yang terbukti evektif 

disekolah dan bisnis bekerja untuk semua tipe orang, dan segala 

usia.
3
 

 

 

 

                                                             
1
 Afi Parnawi, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2020), H. 67. 
2 Hasan Sastra Negara, Pembelajaran Matematika Sd/Mi, (Program Study 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN RIL, 
2019), h. 2. 

3
 Bobbi Departer. Dkk, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman 

Dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2020), h. 14. 

1 
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4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah  kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah mengikuti pembelajaran.
4
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah usaha sadar dan 

terencana dari seorang pendidik dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia sehingga dapat 

mengamalkan ajaran islam didalam perilaku kehidupan sehari-

hari, juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan dasar utamanya kitab alquran dan hadist 

melalui bimbingan, pembelajaran dan pelatihan serta 

pengamalan-pengamalannya.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan 

pokok yang harus terpenuhi. Tanpa adanya pendidikan tidak 

mungkin suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang selaras 

dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurtut 

konsep pandangan hidup mereka. Pendidikan pada hakikatnya 

merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu 

sendiri.
6
  

Pendidikan diperlukan dan dilakukan pertama kali oleh 

anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak mereka. 

Dengan mempertimbangkan evektifitas dan efisiensi oleh karena 

keterbatasan waktu dan fasilitas yang dimiliki orang tua. Akhirnya 

didirikanlah lembaga pendidikan dengan maksud untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut. Lembaga pendidikan didesain dengan 

pertimbangan edukatif agar proses pendidikan berlangsung dengan 

mudah, murah, dan sukses sesuai tujuan yang disepakati dan 

                                                             
4 Husamah dkk, Belajar Dan Pembelajaran( Malang : Remaja Umm 

Press.,2018), h. 19 
5
 Nino Indrianto, Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan 

Tinggi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), H. 4. 
6
 Syafril Dan Zel Hendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: 

KENCANA, 2017), H. 25. 
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ditetapkan bersama antara guru, lembaga pendidikan, dengan 

keluarga.
7
  

Peran pendidikan  islam pada kalangan umat islam yang 

merupakan agama mayoritas bagi penduduk Indonesia merupakan 

salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup islami guna 

melestarikan, mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan 

mentransformasikan nilai-nilai cultural religious, yang di inginkan 

tetap berfungsi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dari 

masa ke masa. Pada dasarnya untuk menciptakan generasi penerus 

bangsa ini tidak dapat diabaikan lagi. Salah satunya melalui 

penyelenggaraan pendidikan islam dalam bentuk pendidikan yang 

formal dan sering kita sebut dengan madrasah. Madrasah memiliki 

potensi besar sebagai sekolah umum bercorak islam yang telah 

berusaha memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

umum yang kemudian di sebut dengan Sekolah Dasar (SD) Plus. 

Dari definisi tentang pendidikan islam di atas dapat di ketahui 

bahwa pada dasrnya pendidikan ialah usaha atau proses perubahan 

dan perkembangan manusia menuju kearah yang lebih baik dan 

sempurna. 
8
 

Dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung secara baik itu tidaklah mudah, karena seorang 

pendidik harus memiliki pengalaman, keterampilan dan pastinya 

banyak melaksanakan latihan-latihan yang berhubungan dengan 

evektifitas dalam pembelajaran. Tak sedikit pendidik yang pandai 

menentukan serta telah menguasai materi namun saat penyampaian 

dia kurang mampu, padahal seorang pendidik yang professional 

dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik antara lain 

bisa menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didiknya, 

dirumuskan tujuan pembelajaran dan mengelola kelas seperti yang 

terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 31: 

َالَََۡعلَىََعَرَضهُنََۡثُنَََُّكلَّهَاَءَََما َسَۡاۡلََََدمََا َََوَعلَّنََ
هََِدقِيَۡصَ َتُنَُۡكىََۡاِۡنََءَُِؤَل َه  ََءََِما َبِاَسََِۡوىَۡىَۡبِــ َُاَۡوَ َفَقَالََََكةَِٮ ََِمل    

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian 

                                                             
7
 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing 

Cemerlang, 2017), H. 16. 
8 Ibid., 134. 
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mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkan 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang 

benar orang-orang yang benar!” (Q.S. Al-Baqarah : 

31). 

 

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 31 tersebut di atas ialah 

bahwa pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, karena jika 

tidak ada pendidikan maka kehidupan manusia tidak akan pernah 

terarah bahkan dapat merusak sistem kehidupan yang ada di dunia. 

Hal ini dibuktikan dengan Pendidikan Nabi Adam yang langsung 

di terimanya dari Tuhan. Sangatlah besar peran pendidik dalam 

sebuah keberhasilan suatu pendidikan. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu pendidikan tidak pernah lepas dari peran 

seorang pendidik. Yang mana seorang pendidik di tuntut harus 

selalu professional dan bisa mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas. 

Seorang pendidik menjadi salah satu aspek yang cukup 

penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Peran pendidik 

sangat signifikan dalam menentukan hasil belajar peserta didik. 

Seorang pendidik bagaikan sutradara sekaligus aktor yang 

bertanggung jawab bagi keberlangsungan kegiatan belajar 

mengajar. Peran seorang pendidik meliputi banyak hal, yaitu 

demonstrator, fasilitator, motivator, pemicu belajar, penentu 

pembelajaran, pemberi inspirasi, serta evaluator. Pendidik 

merupakan sosok yang patut menjadi panutan yang dapat digugu 

dan ditiru serta sebagai contoh bagi kehidupan dan pribadi peserta 

didik. dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

pasal 1 menyatakan bahwa guru ialah pendidik yang professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Salah seorang tokoh pendidikan 

di Indonesia Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa dalam 

sistem amongnya seorang guru harus: 

“ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri 

handayani” Artinya “bahwa guru harus menjadi contoh dan 
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teladan bagi peserta didik, membangkitkan semangat 

belajar serta mendorong dan memberikan motifasi dari 

belakang”.
9
 

Oleh karena itu sangat pentingnya pendidik yang kreatif 

serta inovatif, yang dapat menggunakan pengetahuan serta 

keahliannya dalam memakai media dan model pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar 

dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Untuk 

meningktkan kualitas dalam sebuah kelas, maka seorang guru 

harus menerapkan model pembelajaran yang menarik, nyaman 

serta menyenangkan untuk peserta didik. Agar siswa mudah dalam 

menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, tujuannya 

ialah agar peserta didik juga ikut aktif dalam berperan bukan hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja. Tidak sedikit model-model 

pembelajran yang menawarkan setrategi dalam pembelajaran agar 

terlaksana secara evektive digunakan seperti Cooperative 

Learning, Cintexstual Learning, Problem Solving Dan Quantum 

Learning.   

Berdasarkan data hasil Observasi diketahui bahwa sekolah 

sudah menggunakan berbagai model pembelajaran yang 

bervariatif. namun Hasil Belajar Siswa masih terhitung rendah 

yang rata-rata nilainya kurang dari setandar KKM. Sebagaimana 

dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini:  

Tabel 1.1 

Data Nilai Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 

Kelas V SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan 

No Nilai 
Kelas Jumlah Peserta 

Didik 
Komulatif 

V A V B 

1 <75 13 8 21 Tidak Tuntas 

2 ≥75 7 11 18 Tuntas 

Jumlah 20 19 39 

 

 

                                                             
9
 Syofnidah Ifrianti, Teori Dan Praktik Microteaching, (Yogyakarta: Pustaka 

Pranala, 2019), H. 1. 
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Pada tabel data Nilai Pembelajaran PAI Peserta Didik diatas 

dapat kita ketahui bahwa di SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. 

Way Kanan terdapat dua kelas yaitu kelas A dan B berjumlah 39  

siswa. Kelas A Terdiri dari 11 peserta laki-laki dan 9 peserta 

perempuan sedangkan kelas B terdiri dari 9 peserta laki-laki dan 10 

peserta perempuan. Dalam penilaian pembelajaran PAI ini 

dinyatakan nilai Setandar KKM pembelajaran PAI yaitu 75. Jika 

nilai siswa kurang dari (<) 75 maka dinyatakan tidak tuntas, namun 

jika nilai siswa lebih dari sama dengan (≥) 75 maka dinyatakan 

tuntas. Pada kelas VA ini, dengan jumlah 20 siswa yang tidak 

tuntas sejumlah 13 siswa dan yang tuntas sejumlah 7 siswa. 

Sedangkan pada kelas VB, dengan jumlah 19 siswa yang tidak 

tuntas sejumlah 8 siswa, dan yang tuntas sejumlah 11 siswa. dapat 

dinyatakan bahwa jumlah siswa yang tuntas dari pembelajaran PAI 

kelas VA ini terbilang lebih rendah dari pada kelas VB. Sehingga 

penulis tertarik untuk menerapkan model pembelajaran Quantum 

Lerning dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa kelas VA di SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. 

Way Kanan. 

Model Pembelajaran Quantum menurut A’la, ialah sebuah 

program yang mengizinkan peserta didik untuk memahami 

perbedaan gaya belajar di kelas. Tujuannya yaitu untuk 

membimbing peserta didik dalam belajar,  peserta didik 

berinteraksi dan bertindak terhadap sesuatu sebagaimana yang 

terjadi selama ini. Sedangkan menurut Istarani, Model 

Pembelajaran Quantum adalah suatu setrategi yang di lakukan 

dalam proses belajar sehingga dapat mempertajam belajar sebagai 

suatu proses yang menyenangkan serta bermanfaat.
10

  

Dari pendapat-pendapat yang tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum ialah cara yang 

dilakukan seorang guru untuk menggabungkan berbagai unsur 

pada diri seorang peserta didik dengan lingkungan sekitar tempat 

belajarnya. Sehingga mampu menciptakan kesuksesan dan 

menjadikan belajar sebagai sesuatu kebahagiaan. Jadi 

                                                             
10

 Maulana Arafat Lubis. Dkk, Pembelajaran Tematik SD/MI, (Yogyakarta: 

Samudra Biru, 2019), h. 81. 
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Pembelajaran Quantum sangat cocok di gunakan dalam 

pembelajaran PAI untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa. 

Sebagaimana dalam Penelitian yang dilakukan oleh Wiji 

Astutik (2017, SDN Patungrejo Kutorejo Mojokerto) yang berjudul 

“Model Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pecahan”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: Penelitian
 
 ini 

meruakan Penelitian
 
tindakan kelas (PTK) tiap siklusnya terdiri 

dari empat tahap yaitu Perencanaan (Plaining), Pelaksanaan 

(acting), Pengamatan (opservasing), dan refleksi (reflecting). 

Penelitian ini dilakukan di SDN Patungrejo Kutorejo Mojokerto
 

kelas V tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian dilaksanakan Pada 

semester ganjil tahun Pelajaran 2015/2016 dengan sujek 

Penelitiannya adalah siswa kelas V sebanyak 25 siswa. 

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemahasan yang telah diuraikan 

dapat disimpulkan rata-rata aktifitas Belajar  Pada siklus 1 yaitu: 

10,24 dengan ketuntasan klasikal 64% dan rata-rata hasil Belajar  

Pada siklus 2 mengalami kenaikan dan lebih tinggi dari siklus 1 

yaitu sebesar 12,16 dengan ketuntasan klasikal 76%. Sehingga 

penerapan pembelajaran menggunakan model Quantum Learning 

dapat meningkatkan aktifitas  Belajar siswa. Rata-rata hasil Belajar 

Pada siklus 1 yaitu 65,04 dengan ketuntasan klasikal 56% dan rata-

rata hasil Belajar  Pada siklus 2 mengalami kenaikan dan lebih 

tinggi dari siklus 1 yatu 81,16 dengan ketuntasan klasikal 84%. 

Sehingga penerapan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Learning dapat meningkatkan hasil Belajar siswa. 

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk 

menerapkan dan meneliti model pembelajaran Quantum Learning 

dalam pembelajaran PAI kelas VA di SDN 03 Argomulyo, kec. 

Banjit, kab. Way Kanan.  

Dari uraian latar belakang diatas, maka kiranya perlu 

diadakan penelitian pendidikan. Dalam hal ini peneliti ingin 

mengangkat suatu topik yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi 

saat ini. Oleh karena itu peneliti dapat merumuskan dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 



 8 

Pendidikan Agama Islam Kelas VA SDN 03 Argomulyo Kec. 

Banjit Kab. Way Kanan” 

 

C. Fokus Penelitian 

Meninjau latar belakang permasalahan diatas Maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada: “Penerapan Model Pembelajaran 

Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VA SDN 03 

Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan” 

 

D. Identifikasi dan Batasan Permasalahan 

Dalam hal untuk memudahkan langkah pembahasan dan 

agar tidak meluasnya pembahasan yang dapat menimbulkan 

kekeliruan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini 

peneliti membatasi masalah yang akan di bahas, yaitu: Penerapan 

Model Pembelajaran Quantum Learning Untuk Meningkatkan  

Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VA SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdsarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan Model 

Pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

VA SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah: untuk meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VA 

SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis, antara lain adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam 

memilih model dan metode tentang sistem suatu pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a.Manfaat bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan dalam meningkatkan kualitas sebuah proses 

pembelajaran. 

b. Manfaat bagi guru 

Guna mengatasi permasalahan dalam pembelajaran 

yang dihadapi seorang guru, memperkaya metode 

pembelajaran, dan keterampilan pembelajaran yang dapat di 

gunakan untuk meningkatkan motifasi belajar seorang 

siswa. 

c.Manfaat bagi siswa 

Kegiatan belajar menggunakan model Quantum 

Learning dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

menambahkan motifasi belajar dan menciptakan suasana 

yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa khususnya 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

d. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

dalam mengembangkan kemampuan menulis. 

e.Manfaat bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai 

bahan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

Quantum Learning. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa fokus dalam penelitian ini belum pernah 

dikaji oleh peneliti sebelumnya dan menunjukkan perbedaan. Ada 

beberapa skripsi yang relevan dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil 
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Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

VA Di SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan” 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardi Fitri (2020, UIN Sunan 

Kali Jaga Yogyakarta) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum Learning Di Lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif  

jenis studi pustaka dengan mengkaji dokumen yang berkaitan 

tentang fokus kajian ini. Ditemui beberapa poin penting dalam 

rangka mengimplementasikan pembelajaran Quantum Learning 

pada lembaga PAUD. Pertama adalah terkait Pemahaman 

konseptual mengenai pembelajaran Quantum Learning, prinsip 

pembelajaran Quantum Learning dan implementasinya. Kedua 

ialah mengidentifikasi manfaat dalam implementasinya 

pembelajaran Quantum Learning di tingkat PAUD. Pemahaman 

konseptual mengenai pembelajaran Quantum Learning akan 

memerikan jalan terang mengenai  Proses disain 

pembelajarannya sehingga lebih mudah dalam Proses 

implementasinya. Sementara itu, manfaat yang ada akan 

menjadi Bahan pertimbangan untuk Proses desain pembelajaran 

implementasinya di ranah  PAUD.
 11

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunisa Oktavia Dan Vasaaro 

Hulu (2017, Universitas Putera Batam) yang berjudul 

“Pengaruh Metode Quantum Learning Berbasis Media 

Interaktif Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Mahasiswa Di Universitas Putera Batam”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah: Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan 

metode Penelitian kuantitatif jenis eksperimen. Yang ertujuan 

untuk memperbaiki Proses belajar mahasiswa sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar dalam Perkuliahan
 

Bahasa 

Indonesia. Penelitian ini Bertujuan untuk mendeskripsikan 

Pengaruh metode Quantum Learning Berasis media interaktif 

                                                             
11

 Mardi Fitri, “Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Di 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal. Vol. 3. 

No. 2, September 2020, Hal. 44. 



 11 

terhadap Prestasi Belajar mata kuliah umum Bahasa 

Indonesia Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris di 

Universitas Putera Batam. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip Pretest dan Postest.
12

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Astutik (2017, SDN 

Patungrejo Kutorejo Mojokerto) yang berjudul “Model 

Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pecahan”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: Penelitian
 
 ini 

meruakan Penelitian
 
tindakan kelas (PTK) tiap siklusnya terdiri 

dari empat tahap yaitu Perencanaan (Plaining), Pelaksanaan 

(acting), Pengamatan (opservasing), dan refleksi (reflecting). 

Penelitian ini dilakukan di SDN Patungrejo Kutorejo Mojokerto
 

kelas V tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian dilaksanakan 

Pada semester ganjil tahun Pelajaran 2015/2016 dengan sujek 

Penelitiannya adalah siswa kelas V sebanyak 25 siswa. 

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemahasan yang telah 

diuraikan dapat disimpulkan rata-rata aktifitas Belajar  Pada 

siklus 1 yaitu: 10,24 dengan ketuntasan klasikal 64% dan rata-

rata hasil Belajar  Pada siklus 2 mengalami kenaikan dan lebih 

tinggi dari siklus 1 yaitu sebesar 12,16 dengan ketuntasan 

klasikal 76%. Sehingga penerapan pembelajaran menggunakan 

model Quantum Learning dapat meningkatkan aktifitas  Belajar 

siswa. Rata-rata hasil Belajar Pada siklus 1 yaitu 65,04 dengan 

ketuntasan klasikal 56% dan rata-rata hasil Belajar  Pada siklus 

2 mengalami kenaikan dan lebih tinggi dari siklus 1 yatu 81,16 

dengan ketuntasan klasikal 84%. Sehingga penerapan 

pembelajaran menggunakan model Quantum Learning dapat 

meningkatkan hasil Belajar siswa. 
13

 

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan 

penelitian di atas. Pada penelitian yang pertama fokus pada 

                                                             
12 Yunisa Oktavia Dan Vasaaro Hulu, “Pengaruh Metode Quantum Learning 

Berbasis Media Interaktif Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Mahasiswa 

Di Universitas Putera Batam”, Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya. 

Vol. 3, No. 2, Oktober 2017, Hlm. 260. 
13 Wiji Astutik, “Model Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Pecahan”. Jurnal Riset Dan Konseptual. Vol. 2, No. 2, Mei 2017, Hlm. 128. 
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pendidikan anak usia dini di UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 

penelitian yang ke 2 fokus pada Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Mahasiswa Di Universitas Putera Batam, dan penelitian yang ke 3 

fokus pada Hasil Belajar Pecahan di SDN Patungrejo Kutorejo 

Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap 

pembelajaran PAI di SDN 03 Argomulyo, Kec. Banjit. Kab. Way 

Kanan. Adapun spesifikasi penelitian ini pada dasarnya adalah 

tentang bagaimana pelaksanaan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VA SDN 

03 Argomulyo, Kec. Banjit. Kab. Way Kanan, sehingga yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru PAI dan siswa 

kelas VA SDN 03 Argomulyo, Kec. Banjit. Kab. Way Kanan. 

Metode yang digunakan juga berbeda, peneliti pertama 

menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi pustaka, 

peneliti ke dua menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis 

eksperimen dan peneliti ke tiga menggunakan metode penelitian 

PTK. Sedangkan metode penelitian yang sekarang adalah metode 

PTK. Namun Dengan demikian, penelitian yang dilakukan saat ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya 

sehingga penelitian ini dapat diposisikan sebagai pelengkap dari 

penelitian terdahulu dan memperoleh teori yang sudah ada. 

 

I. Sistematika Penulisan  

 Sistematiaka pengkajian proposal  ialah  garis besar 

penyusunan skripsi guna mempermudah jalan pikiran pada 

memahami dengan keseluruhan isi skripsi. 

1. Bab I yakni Pendahuluan yang isinya mengenai penegasan 

judul, latar belakang permasalahan, identifikasi dan fokus 

kajian, batasan kajian, rumusan permasalahan, target kajian, 

mafaat kajian, kajian kajian terdahulu yang relevan dan 

sistematika pengkajian.  

2. Bab II yakni Landasan Teori yang isinya mengenai teori yang 

dipakai, model tindakan hipotesis tindakan.  

3. Bab III yakni Metode Penelitian yang isinya tempat kajian, 

metode dan rancangan siklus kajian, subjek kajian, peran dan 

posisi pengkaji, tahanpan intervansi tindakan, hasil intervansi 
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tindakan  yang  diharapkan, instrumen Pengumpulan data, 

tehnik  pengumpulan data,dan tehnik analisis data. 

4. Bab IV yakni Hasil Penelitian Dan Tindakan yang isinya 

Deskripsi Data Hasil Penelitian, Analisis Data dan Pembahasan. 

5. Bab V yakni Penutup yang isinya Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Quantum Learning 

1. Pengertian Quantum Learning 

Quantum dapat didefinisikan sebagai sebuah “interaksi-

interaksi yang mengubah suatu energi menjadi cahaya”.segala 

kehidupan adalah suatu energi. Rumus yang terkenal didalam 

fisika Quantum merupakan Masa kali Kecepatan Cahaya 

Kuadrat sama dengan Energi. Mungkin anda sudah sering 

melihat persamaan-persamaan ini ditulis E-me
2
. Secara fisik 

tubuh kita membutuhkan sebanyak mungkin cahaya, interaksi, 

hubungan, inspirasi agar menghasilkan energy cahaya. 
14

  

Model Pembelajaran Quantum menurut A’la ialah 

sebuah program yang mengizinkan peserta didik untuk 

memahami perbedaan gaya belajar di kelas. Tujuannya yaitu 

untuk membimbing peserta didik dalam belajar,  peserta didik 

berinteraksi dan bertindak terhadap sesuatu sebagaimana yang 

terjadi selama ini.  

Sedangkan menurut Istarani, Model Pembelajaran 

Quantum adalah suatu setrategi yang di lakukan dalam proses 

belajar sehingga dapat mempertajam belajar sebagai suatu 

proses yang menyenangkan serta bermanfaat. 

Model pembelajaran quantum ialah cara yang dilakukan 

seorang guru untuk menggabungkan berbagai unsur pada diri 

seorang peserta didik dengan lingkungan sekitar tempat 

belajarnya. Sehingga mampu menciptakan kesuksesan dan 

menjadikan belajar sebagai sesuatu kebahagiaan.
15

 Jadi 

Pembelajaran Quantum sangat cocok di gunakan dalam 

pembelajaran PAI guna meningkatkan Hasil Belajar siswa kelas 

VA SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan.  

Quantum Learning merupakan interaksi yang terjadi 

dalam proses belajar yang mampu mengubah berbagai potensi 

                                                             
14

 Bobbi Deporter, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman Dan 

Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2020), H. 16. 
15

 Maulana Arafat Lubis. Dkk, Pembelajaran Tematik SD/MI, (Yogyakarta: 

Samudra Biru, 2019), h. 81. 

15 
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yang ada didalam diri manusia menjadi pancaran atau ledakan-

ledakan gairah (dalam memperoleh hal-hal baru) yang dapat di 

tularkan (ditunjukkan) keapada orang lain.
16

 

Model pembelajaran Quantum Learning ialah suatu gaya 

atau rancangan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua 

anak. Karena model pembelajaran ini didesain dengan 

menggunakan berbagai metode ideologi belajar yang dapat 

diterapkan oleh semua tingkatan usia. Mulai dari PAUD yang 

dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, model 

pembelajaran Quantum Learning ini dapat diterapkan di 

berbagai jenis pendidikan, mulai dari yang paling dasar hingga 

yang paling atas. Model pembelajaran Quantum Learning ini di 

gunakan oleh guru sebagai bahan ajar yang inivatif serta kreatif 

dalam proses penggunaannya.
17

  

Dari pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model pembelajaran Quantum Learning merupakan 

suatu cara yang dapat dilakukan seorang guru guna 

menggabungkan berbagai unsur dalam diri peserta didik 

terhadap lingkungan belajarnya. Pemanfaatan model 

pembelajaran Quantum Learning diinginkan dapat mengubah 

keadaan pembelajaran yang menegangkan menjadi lebih 

menyenangkan sehingga peserta didik lebih mudah dalam 

mencapai kompetensi yang diinginkan.  

Dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Learning, maka dalam mengusahakan pembelajaran yang 

menggembirakan bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu juga sangat mendukung 

dalam meningkatkan Hasil Belajar siswa selama pandemi Covid 

19 yang mana semua sistem belajar harus dilakukan secara 

daring maupun luring dan juga meningkatkan pengetahuan serta 

menciptakan sebuah suasana dan keadaan belajar yang kondusif 

serta diharapkan kegiatannya dapat berlangsung secara efektif. 

Oleh karena itu model pembelajaran Quantum Learing 

                                                             
16 Op.,Cit. Moh. Roqib, H. 110. 
17Op.,Cit. Deporter Dan Hemacki. H. 15.  
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seharusnya sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PAI 

di SDN 03 Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan. 

2. Alasan Lahirnya Model Pembelajaran Quantun Learning 

Quantum Learning dilandaskan dari upaya Dr.Georgi 

Lozanov, seorang pendidik dengan kebangsaan Bulgaria yang 

melakukan percobaan dengan apa yang di sebutnya sebagai 

“Sugestology” atau “Sugestopedia”. Dasarnya adalah bahwa 

sugesti bisa mempengaruhi hasil situasi belajar,  dan setiap 

detail apapun dapat memperi sugesti yang positif maupun 

negative. Dari berbagai cara yang digunakan guna memberikan 

sugesti yang positif adalah mengumpulkan murid secara 

nyaman, menghidupkan lataran music di dalam kelas, 

meningkatkan partisipasi individu, membuat poster-poster guna 

memberi kesan-kesan besar sambari menonjolkan informasi, 

serta menyediakan banyak guru-guru yang benar-benar terlatih 

dengan baik dalam pengajaran seni sugestifnya.  

Sebutan lain yang hampir sama denan “Suggestology” 

ialah percepatan belajar (accelerated learning). Hal ini 

didefinisikan sebagai “memungkinkan bagi siswa dapat belajar 

dengan kecepatan yang mengagumkan, dengan upaya normal, 

serta di sertai dengan kesenangan”. Dengan ini dapat 

menyatukan aspek-aspek yang secara singkat seperti tidak 

memiliki kesamaan baik itu hiburan, permainan, warna, cara 

dalam berfikir positif, kesehatan fisik, serta kesehatan dalam 

emosional. Akan tetapi seluruh unsur ini bergotong royong 

guna menghasilkan pengalaman dalam bekerja secara efektif. 
18

 

3. Prinsip pembelajaran Quantum Learning 

Prinsip utama dalam pembelajaran Quantum Learning 

ialah Hantarkan dunia kita (Guru) kedalam dunia mereka 

(peserta didik), serta masukkan dunia mereka (siswa) kedalam 

dunia kita (guru). Dalam prinsip ini menuntut agar guru bisa 

masuk dalam dunia siswa sebagai langkah pertama. Memasuki 

lebih dulu dalam dunia mereka (siswa) sebagai langkah utama 

yang harus di lakukan. Masuk lebih dulu dalam dunia mereka 

itu berarti akan diberi izin untuk memimpin, menuntun, serta 

                                                             
18

 Op.,Cit. Moh. Roqib, H. 110-111. 
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memudahkan perjalanan mereka dalam menuju kesadaran dan ilmu 

pengetahuan yang lebih luas. Dengan mengaitkan apa yang 

diajarkan oleh guru pada sebuah peristiwa, pikiran maupun 

perasaan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Missal di 

rumah, social, atletik, music, seni, rekreasi serta akademis 

mereka. Setelah semua kaitan itu tersusun, dengan mudah dunia 

peserta didik dibawa kedalam dunia guru atau pengajar. Guru 

pula bisa menggunakan pengalaman-pengalaman siswa sebagai 

tolak ukurnya. Menggunakan cara inilah guru akan mudah 

mengajarkan peserta didik baik itu dalam bentuk memimpin, 

mendampingi, serta memudahkan peserta didik mendapatkan 

ilmu yang lebih luas. 

4. Langkah perencanaan pembelajaran Quantum Learning 

Setelah memahami prinsip yang sudah di jelaskan, maka 

pembelajaran Quantum Learning dapat diimplementasikan 

melalui beberapa langkah yaitu:  

a.Pertama adalah Tumbuhkan dengan memberikan pemahaman 

akan relasi dari peserta didik dengan berbagai hal yang akan 

di hadapinya. Yakni dengan penanaman “AMBAK” atau “ 

Apa Manfaatnya Bagiku”.  

b. Kedua adalah Alami dengan cara ciptakan dan datangkan 

pengalaman umum yang dapat dimengerti semua peserta 

didik 

c.Ketiga adalah Namai dengan cara sediakan kata-kata kunci, 

konsep, model, rumus, setrategi sebagai sebuah masukkan. 

d. Keempat adalah Demontrasikan dengan cara sediakan waktu 

dan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan 

bahwa mereka tahu. 

e.Kelima adalah Ulangi dengan cara tunjukkan pada peserta 

didik cara mengulangi materi dan tegaskan bahwa “aku tahu 

bahwa aku memang tahu” 

f.  Keenam adalah Rayakan untuk mengakui hasil belajar 

peserta didik, baik dalam bentuk penyelesaian, partisipasi, 

perolehan keterampilan ataupun ilmu pengetahuan lainnya, 

maka akuilah dan rayakan. 
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Dari keenam langkah Perencanaan model 

Pembelajaran Quantum learning yang tertera diatas dapat 

sepenuhnya dijadikan sebagai haluan untuk mendesain proses 

pembelajran bagi para guru khususnya dalam meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada pembelajaran PAI di SDN 3 

Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan. 

5. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Quantum  

a.Kelebihan 

1) Dapat membuat Peserta didik merasa nyaman dan 

gembira dalam belajar, karena model belajar ini menuntut 

Peserta didik untuk selalu aktif dalam aktifitas belajar.   

2) Penggunaan model Quantum dalam roses Pembelajaran 

Dapat memberikan motifasi Kepada Peserta didik. 

3) Proses belajar Peserta didik lebih terarah Pada materi 

yang sedang dipelajari, karena dikaitkan dengan 

Pengalaman-Pengalaman seputar kehidupan Peserta didik 

sehari-hari sehingga bakat dan inisiatif akan lebih 

berkembang. 

b. Kekurangan  

1) Terlalu menuntut Profesionalisme yang tinggi dari 

seorang guru. 

2) Banyaknya media dan fasilitas yang digunakan sehingga 

dinilai kurang ekonomis. 

3) Kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan model ini 

akan terjadi dalam situasi dan kondisi dan kondisi belajar 

yang kurang kondusif sehingga menuntut Penguasaan 

kelas yang baik.
19

 

Agar dapat mengantisipasi keadaan seperti ini maka 

seorang guru harus dapat menyiapkan segala keperluan 

kesiapan sebelum mengajar di mulai. Menggunakan media yang 

ekonomis dan mudah di pahami oleh peserta didik misalnya 

menggunakan media Visual, Audio Visual, Ppt dan lain 

sebagainya. Sehingga seorang guru harus selalu kreatif dalam 

mengendalikan grup kelas. Agar dapat mencapai hasil yang 

diinginkan bagi peserta didik dan berengaruh baik terhadap 

                                                             
19

 Op.,Cit. Maulana Arafat  Lubis, H. 83. 
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Hasil Belajar Siswa Dalam pembelajaran PAI di SDN 3 Argomulyo 

Kec. Banjit Kab. Way Kanan. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar yakni hal yang penting pada pembelajaran 

sebab bisa dijadika pedoman guna mengetahui  keberhasilan 

siswa pada alur belajar mengajar. Pada dasarnya hasil belajar 

yakni akibat dari suatu alur pembelajaran. Oleh sebab itu 

optimalnya hasil belajar peserta didik bergantung pada alur  

mengajar guru. Dalam gagasan bloom, hasil belajar mencakup 

kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif ialah: 

“knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjabarkan, meringkas, contoh), 

application (mengaplikasikan), analys (menguraikan, 

menentukan kaitan), syintetis (mengorganisasikan,  

merencanakan, membuat  bangunanbaru) dan evaluation  

(menilai). Domaina afektif ialah receiving (sikap,  

menerima), responding (memberikan, respons), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi). domain psikomotorik meliputi intitatory, 

pre-rroutine, dan rountinized”.
20

 

 

Dalam gagasan sudjana hasil belajar pada hakekatnya 

ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari alur belajar.
21

 

Adapun dalam gagasan  kamus global bahasa indonesia hasil 

belajar yakni (1) sesuatau yang diadakan oleh upaya;  (2) 

gagasanan, perolehan, buah; (3) akibat kesudahan. Hingga hasil 

belajar ialah pemikiran atau dampak dari interaksi seorang atau 

dengan orang lain atau lingkungannya. Herman Hudaya 

mengatakan hasil belajar berkaitan dengan alur belajar dan hasil 

belajar itu sendiri. Hasil belajar yang bisa di raih juga 

bergantung pada lingkungan, yang artinya ada faktor faktor 

                                                             
20 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenada Media, 2016), h.22. 
21 Husamah dkk, Belajar Dan Pembelajaran (Malang : Remaja Umm Press, 

2018), h.20. 
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yang ada di lauar dirinya yang bisa menentukan dan 

mempengaruhi hasil belajar yang di capai. Kwalitas 

pembelajaran yakni salah satu lingkungan yang dominan 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang di maksud 

kwalitas belajar yakni tinggi rendahnya atau efektif tidaknya 

alur pembelajaran pada mencapai target pembelajaran. 

Kompetensi peserta didik dan kwalitas pengajaran 

mempengaruhi hasil belajar. Adapun ciri perubahan tingkah 

laku pada belajar bisa pengkaji  kemukakan seperti berikut:  

a.Perubahan tercipta dengan sadar. 

Ini artinya individu yang belajar akan menyadari 

terciptanya perubahan pada dirinya. Seminim-minimnya 

individu sudah merasakan terciptanya perubahan pada 

dirinya “ misalnya ia menyadari ilmu pengetahuannya 

bertambah atau kebiasannya yang bertambah. 

b. Perubahan pada belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang tercipta pada 

diri individu berlangsung terus menerus dan tidak statis. 

c.Perubahan pada belajar bersifat posesif dan aktif 

Perubahan perubahan dalam belajar senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih 

baik dari sebelumnya. Dengan demikian makin banyak 

usaha belajt itu dilakukan, makin banyak makin baik yang 

diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya perubahan 

yang terjadi sendirinya melainkan usaha individu itu sendri. 

d. Perubahan Belajar Bukan Bersifat Sementara  

Perubahan belajar temporer atau sementara yaitu yang 

terjajadi hanya beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar 

air mata, dan sebagainya, tidak dapat di golongkan sebagai 

perubahan yanng terjadi karena proses belajar bersifat 

menetap. 

Dari bebrapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah prestasi belajar yang diraih oleh siswa 

dalam proses belajar mengajar melalui interaksi tindak belajar 

dan tindak mengajar dan membawa suatu perubahan dan 

pembentukan tingkah laku. Menurut Gegne hasil belajar berupa: 
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1) Berita ferbal kapabilitas menaikkan pengetahuan pada 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan, kompetensi 

merespon spesifik. Kompetensi itu tidak memperlukan 

manipulasi symbol, pemecahan permasalahan maupun 

penerpan aturan. 

2) Keterampilan intelektual yakni kompetensi 

mempresentasikan pola dan lambang, kompetensi 

inetelektula terdiri dari kompetensi mengatagorisasi , 

kompetensi analitis-sintetis fakta-pola dan memperluas 

prinsip prinsip keilmuan. 

3) Strategi kognitif yakni kecakapan menyalurkan dan 

mengaruhkan aktifitas kognitifnya sendiri. Kompetensi ini 

meliputi pemakaian pola kaidah pada memecahkan 

permasalahan. 
22

 

Belajar ialah suatu alur aktivitas mental yang dikerjakan 

orang guna memperoleh suatu perubahan tingkah laku  yang 

bersifat positif dan menetap  relatif lama  dengan latihan atau 

yang memyangkut segi dengan fisik maupun pskis.
23

  belajar 

menghasilkan perubahan pada setiap individu, dan perubahan 

itu mempunyai nilai positif pada dirinya, dan setiap perubahan 

tersebuut mempunyai target.   belajar sebagai aktifitas individdu 

yang sebenarnya yakni rangsangan-rangsangan  individu yang 

dikirim padanya oleh lingkungan. 

2. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Menurut susanto hasil belajar dapat di klasifikasikan 

menjadi tiga ranah  seperti penjelasan di bawah  yaitu ranah 

kognitif yaitu pendidikan yang berhubungan dengan intelektual, 

psikomotori yaitu penedidikan yang berhubungan dengan 

tingkah laku otot dan badan, dan afektif yaitu pendidikan yang 

berkaitan dengan sikap.
24

 

 

                                                             
22 Sri Hayati, Belajar Dan Pembelajaran Berbasis  Cooperatif Learning ( 

Jakarta : Grahsacendikia, 2017), h.57-58. 
23 M.Adi Setiawan, Belajar Dan Pembelajaran (Sidoharjo: Uwais Inspirasi 

Indonesia, 2017), h.3. 
24

 Anto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2016), H. 6. 
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a.Ranah kognitif  

Ranah kognitif merupakan tujuan pendidikan  yang 

berhubungan  dengan kemampuan intelektual dan 

kemampuan berfikir yang mencakup kegiatan mental (otak), 

seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah.
25

 Menurut bloom ranah kognitif  

terdiri dari 6 tingkatan yaitu: 

1) Pengetahuan, ialah kemampuan mengingat informasi 

yang telah di pelajari. 

2) Pemahaman, ialah kemampuan menjelaskan, 

menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap 

makna dari suatu konsep. 

3) Penerapan, ialah kemampuan mengaplikasikan suatu 

bahan pelajaran  sudah di pelajari. 

4) Analisis, ialah kemampuan menguraikan atau 

memecahkan suatu bahan pelajaran ke pada bagian-

bagian dan unsur unsur serta kaitan antar bahan itu. 

5) Sintetis, ialah kemampuan  menyatukan unsur-unsur atau 

bagian bagian jadi satu kesatuan  utuh.  

6) Evaluasi, ialah  kemampuan  membuat penilaian terhadap 

sesuatu berasaskan maksud dan persyaratan tertentu. 

b. Ranah Afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai nilai dan 

apresiasi, ranah ini merupakan bidang tujuan pendidikan 

kelanjutan dari ranah kognitif. Yang artinya seseorang hanya 

akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala 

telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Ranah ini 

memiliki lima  tingkatan yaitu:  

1) Penerimaan, yaitu kesadaran atau kepekaan seorang 

terhadap gejala, kondisi, keadaan, dan suatu 

permasalahan. 

2) Menanggapi, yaitu keinginan untuk berpartisipasi aktif 

pada aktifitas tertentu. 
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3) Menghargai, yaitu keinginan untuk memberi penilaian 

atau kepercayaan pada suatu objek. 

4) Mengorganisasi, yaitu  memahami unsur abstrak dari 

suatu nilai  dimiliki dengan nilai  baru, lalu 

menghubungkan nilai-nilai itu. 

5) Pola hidup, ialah pengkajian dengan mendetail hingga 

nilai  dibangunnya dijadikan suatu pandangan hidup. 

c. Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik meliputi seluruh tingkah laku  

memakai syaraf dan otot badan. Aspek ini  sering berkaitan 

dengan bidang study  lebih banyak menekankan pada 

gerakan ketrampilan, misalnya melukis, musik, pendidikan 

jasmani dan olahraga, atau juga agama  berkaitan dengan 

gerakan gerkan tertentu. Ranah psikomotorik terdiri dari 

lima tingkatan yaitu  memakai, meniru, merangkaikan dan 

naturalisasi.
26

 

3. Faktor- Faktor  Mempengaruhi Hasil Belajar  

Adapun faktor  mempengaruhi hasil belajar ialah faktor 

internal dan eksternal adalah: 

 

a.Faktor Internal             

Faktor internal  adalah faktor yang berasal dari dalam 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, 

motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor Eksternal   

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

peserta didik, faktor eksternal meliputi keluaraga, sekolah 

dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap 

hasil belajar. Keluarga yang morat marit, keaadaan 

ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang 

tuanya yang kurang kepada anaknya, serta kebiasaan 

berperilaku dalam sehari hari yang kurang baik dari orang 

tua dalam kehidupan sehari hari berpengaruh terhadap hasil 
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belajar peserta didik. Selanjutnya, menurut wasliman 

bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan hasil belajar. Semakin tinggi kemampuan siswa 

belajar dan kualitas pembelajaran disekolah, maka semakin 

tinggi pula hasil belajar siswa. Kemudian kualitas 

pembelajaran disekolah sangat dipengaruhi oleh guru, 

bagaimana dikemukakan wina sanjaya bahwa guru adalah 

komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

suatau strategi pembelajaran. Berdasarkan pendapat ini dapat 

ditegaskan bahawa salah satu faktor eksternal yang sangat 

berperan dalam  mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

guru.                                                                              

Menurut Dunkin terdapat sejumlah aspek yang dapat 

mempengaruhi kualitas prose pembelajaran dilihat dari 

faktor guru, yaitu: 

1) Teacher formative experimen 

Meliputi jenis kelamin serta seluruh pengalaman 

hidup pendidik  jadi latar sosial mereka.  termasuk pada 

segi ini diantaranya tempat asal kelahiran pendidik 

termasuk suku, latar belakang budaya, adat istiadat. 

2) Teacher training experience 

Meliputi pengalam-pengalaman   berkaitan dengan 

aktivitas latar belakang pendidikan guru, misalnya 

pengalaman pelatihan profesional, tingkat pendidikan, 

dan pengalaman jabatan. 

3) Teacher properties 

Ialah segala sesuatau  berkaitan dengan sifat  

dimiliki guru, misalnya sikap pendidik terhadap 

profesinya, sikap pendidik terhadap siswa.
27

 

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Prof. Dr. Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany 

mendefinisikan pendidikan islam ialah proses mengubah 
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tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan 

alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktifitas 

asasi dan sebagainya profesi di antara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat.
28

 

Pendidikan islam pada tataran aspek epistemology masih 

diyakini sebagai sumber bagi moralitas dan kebajikan manusia, 

sebab sumber suksesi landasan nilai yang uama ialah Al-Quran 

Dan Hadist.
29

 Pendidikan islam merupakan pendidikan yang 

secara khas memiliki cirri islami, berbeda dengan konsep 

pendidikan lain yang kajiannya lebih menfokuskan pada 

pemberdayaan umat berdasarkan Al-Quran Dan Hadist. Artinya 

kajian pendidikan islam bukan sekedar menyangkut aspek 

normative ajaran islam, tetapi juga terapannya dalam ragam 

materi, institusi, budaya, nilai dan dampaknya terhadap 

pemberdayaan umat.
30

 

Menurut guru besar al-azha kata Diin yang bisa 

diterjemahkan sebagai Agama, mengambarkan hubungan antara 

dua pihak dimana yang pertama mepunyai kedudukan lebih 

tinggi daripada yang ke dua. Dengan kemudian agama adalah 

hubungan ntara makhluk dan khaliknya. Sebuah agama 

biasanya menyangkut beberapaa hal pokok yang mejadi ruang 

lingkup ajarnnya yaitu: 

a. Keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang 

mengatur dan menciptakan alam dan seisinya. 

b. Peribadtan yang merupkan tigkah laku manusia dalam 

berhubungan dengan kekuatan supra natural tersebut sebagai 

konsekuensi atas pengakuannya. 

c. System nilai yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dan alam semesta berkitan dengan keyakinannya.
31

   

Adapun pendidikan agama islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 
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islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. Pendidikan agama islam ialah sebutan yang diberikan 

kepada salah satu subjek mata pelajaran yang harus dipelajari 

oleh peserta didik muslim dalam menyelesaikan pendidikannya 

di tingkat tertentu. Mata pelajaran pendidikan agama islam 

secara keseluruhannya dalam lingkup Al-Quran dan Hadist, 

Akidah Akhlak, keimanan, Fiqih/ibadah, dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan allah swt, diri sendiri, 

sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya 

(hablun minallah wa hablun minannas).
32

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pembelajaran pendidikan agama islam ialah suatu upaya dan 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk 

membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong 

belajar, ingin belajar dan tertarik untuk terus menerus 

mempelajari agama islam, baik untuk kepentingan mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari 

islam sebagai penetahuan.  

2. Latar belakang perlunya manusia terhadap agama 

a. Karena fitrah manusia 

Fitrah yang berarti potensi, yaitu kelengkapan yang 

diberikan pada saat lahirnya kedunia. Potensi tersebut dapat 

dikelompokkan kedalam dua hal yaitu potensi fisik dan 

potensi rohaniyah. 

b. Karena keterbatasan akal manusia 

Akal manusia sebagai anugrah terbesar memang 

mampu untuk membedakan dan mengetahui yang baik dan 

buruk, tetapi tidak semua yang baik dan buruk dapat 

diketahui akal. Akal manusia semata juga tidak mampu 

mengetahui segala informasi terutama yang berkenaan 

dengan alam meta fisika (ghaib), termasuk mengetahui 
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peristiwa yang terjadi setelah manusia mati seperti barzakh, shirat, 

akhirat, surga dan neraka.  

c.Tantagan yang dihadapi manusia 

Factor yang menyebabkan manusia memerlukan 

agama ialah karena mausia dalam kehidupanya senantiasa 

menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam 

maupun luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan 

hawanafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar 

berupa rekayasa dan upaya upaya yang dilakukan manusia 

secara sengaja berupaya ingin memaling manusia dari tuhan. 

3. Fungsi Agama 

Agama adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. 

Tidak ada seorangpun secara mutlak lepas dari agama. 

Keberadaaan agama bagi kehidupan manusia pada dasarnya 

mempunyai dua fungsi utama. Pertama sebagai informasi dan 

yang ke dua sebagai konfirmasi. Sedangkan secara rinci fungsi 

agama adalah sebagai berikut: agama sebagai petunjuk 

kebenaran, agama sebagai informasi meta fisika, agama sebagai 

sumber moral, agama sebagau sumber syariah dan ibadah, 

agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasi.
33

 

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Dasar menurut zuhairini dkk dapat ditinjau dari berbagai 

segi, antara lain sebagai berikut:  

a.Dasar yuridis atau hukum 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari 

perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat 

menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama 

di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut 

terdiri dari tiga macam yaitu dasar ideal, dasar 

structural/konstitusional, dasar oprasional. 
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b. Segi religious 

Maksudnya adakah dasar yang bersumber dari ajaran 

islam baik yang tertera dalam Al-Quran Ataupun Hadist 

Nabi Muhammmad SAW. 

c.Aspek psikologis 

Maksudnya adalah dasar kewajiban dan kejasmanian 

manusia. Realitas psikologis manusia menunjukan bahwa 

pribadi manusia merupakan kesatuan antara potensi-potensi 

dan kesadaran rohaniah baik segi piker, rasa, karsa, cipta 

maupun budi pekerti, potensi-potensi dan kesadaran jasmani 

yakni jasmani yang sehat dan pancaindra secara fisiologis 

bekerjasama dengan system syaraf dan kehiwaan dan 

potensi-potensi psikologis berada dalam suatu lingkungan 

hidup alamiah (fisik).  

 

5. Tujuan Dan Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Pendidikan agama islam mempunyai tujuan yang sangat 

luas sebagai upaya untuk mengembangkan berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik dari aspek lahiriyah maupun aspek 

batinniyah yang didasarkan pada nilai-nilai agama islam. 

Menurut KTSP tujuan pendidikan agama islam dibedakan 

merujuk pada pendidikan dasar (SD), dan pendidikan menengah 

(SMP dan SMA).
34

 

 

D. Model Tindakan 

Penelitian ini menggunkan metode penelitian tindakan 

kelas yaitu penelitian yang dilaksanakan didalam kelas ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan  

untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajran. 

PTK berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terjadi 

dalam kelas.
35

 

                                                             
34

 Op., Cit. Titin Nur Hidayanti, H. 21-26. 
35

 Hidayatullah,  Penelitian Tindakan Kelas  (Lebak Banten: Lkp Setia Budi, 

2018), h.2. 



 30 

Penelitian tindakan  kelas ini menggunkan model kemmins 

dan Mc Tagagart, pada dasarnya model ini komponen tindakan 

(acting) dengan pengamatan (observing) disatukan dengan alasan 

kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu. 

Begitu langsung kegiatan dilakukan, kegiatan observasi harus 

dilakukan sesegera mungkin. Model kemmnis dan Mc Taggart 

bila dicermati hakikatnya berupa pernagkat perangkat terdiri dari 

empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

reflksi. Untaian tersebut dipandang sebagai suatu siklus oleh 

karena itu pengertian siklus disini adalah putaran kegiatan yang 

terdiri dari komponen perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, 

banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung dari 

permasalahan  yang perlu dipecahkan , semakin banyak 

permasalahan yang ingin dipecahkan semakin banyak pula siklus 

yang di lalui. 
36

 

Alasan penggunaan model PTK kemmnis dan Mc Taggart 

adalah karena tahapan dan tindakannya sederhana, sehingga 

mudah dipahami oleh peneliti, pertimbangan lain dari 

penggunaan model ini karena permasalahan yang dihadapi 

didalam kelas memerlukan penyelesaian PTK. Untuk itu 

memerlukan model penelitian yang sesuai dengan permasalahan 

di dalam kelas. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berasaskan sebagian teori pendukung dan kerangka 

berpikir diatas hipotesis pada kajian tindakan kelas ini ialah 

Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VA SDN 03 Argomulyo Kec. 

Banjit Kab. Way Kanan. 
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