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ABSTRAK 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  

AKIDAH AKHLAK KELAS IX D DI MTS  

NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG 

OLEH 

EDI SETIAWAN 

 

Model pendidikan berkarakter dan tujuan pendiidkan nasioanal ini mendorong 

peneliti untuk membuat sebuh pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

Akidah Akhlak dalam diri peserta didik. Selain itu hal yang mendorong peneliti untuk 

melaksananakan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah ingin menemukan 

pembelajaran yang meninggalkan kesan di hati peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran, karena materi akidah akhlak yang dijadikan materi pembelajaran 

adalah iamn kepada qadha dan qadar. Pada pembelajaran yang sudah dilakukan oleh 

Guru Akidah Akhlak kelas IX D, dapat dikatakan belum berhasil jika siswa yang 

belum mencapai KKM mencapai 27 orang dari 40 siswa atau 67,5%. Siswa yang 

sudah mencapai KKM ada 13 orang atau 32,5%. Hal ini memerlukan sebuah jalan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan observasi ternyata masalah berada di penggunaan model 

pembelajaran yang belum cukup menarik perhatian siswa. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah maka selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut 

“apakah  penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar akidah akhlak di MTs Negeri 2 Bandar Lampung?”. Berdasarkan rumusan 

masalah maka dapat dirumuskan hipotesis  tindakan penelitian bahwa dengan 

menerapakan model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar Akidah Akhlak Kelas IX D di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

Penelitian tindakan kelas ini (PTK) menggunakan dua siklus, satu siklus diisi 

dengan satu kali pertemuan. Peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa tes 

dan observasi. Dari analisis data diketahui bahwa ketuntasan siswa pada siklus I 

mencapai 72, 5% dan siklus II mencapai 92, 5% dengan selisih kenaikan sebesar 20%  

dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 37. Maka pada siklus ke II sudah 

mencapai kriteria keberhasilan jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak merencanakan 

tindakan selanjutnya dan dikatakan berhasil. 
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Kesimpulan dari penelitian ini yakni dengan mengunakan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

Akidah Akhlak siswa kelas IX D  di MTs Negeri 2 Bandar Lampung.  

Kata Kunci : Hasil Belajar peserta didik, dan Model Quantum Teaching 
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MOTTO 

           

   

Artinya :  Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima   

pelajaran”. ( QS az-Zumar ayat 9)
1
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 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung, IKAPI, 2013), h. 459 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan didalam memahami maksud judul skripsi ini, 

maka perlu diberikan penegasan terhadap judul skripsi “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Akidah 

Akhlak Kelas IX D Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung” adapun istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan dalalah 

“pelaksanaan”.
2
 Jadi yang dimaksud  dengan penerapan adalah suatu tindakan 

atau aktivitas pembelajaran dengan proses belajaar- mengajar. 

2. Model Pembelajaran 

Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dn membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain.
3
 Jadi 

model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

                                                           
2
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 427  
3
Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, Cet.5, 2012), h. 133 
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memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya. 

3. Quntum Teaching 

Quantum Teaching berasal dari dua kata yaitu "Quantum" yang berarti 

interaksi yang mengubah energi 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 mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan siswa yaitu menggubah bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar dan penggubahan 

belajar yang meriah, dengan segala nuansanya.
4
 

4. Hasil Belajar  

Menerut Syaiful Bahri Djamarah, prestasi merupakan hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan atau diciptakan secara individu maupun secara 

kelompok. Oleh karena itu, seorang yang melakukan aktivitas belajar dan 

diakhir dari aktifitasnya itu telah memperoleh perubahan dirinya dengan 

pemilikan pengalaman baru, maka individu itu  dikatakan telah belajar. 
5
 

 

 

 

                                                           
4
 Bobbi DePorter, Quantum Teaching, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000),  h. 5 

5
Syaiful Bahri Djamarah , Psikologi Belajar,  (Jakarta: Renika Cipta, 2011), h. 14 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan memilih judul dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Sesuai dengan masalah yang ada dilapangan yaitu mengenai hasil belajar 

peserta didik yang rendah dan rendahnya hasil belajar itu pengaruhi dengan 

kurang tepatnya guru dalam menggunakan suatu model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran sehingga hanya guru yang terperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan peserta didik kurang keterlibatanya dalam proses pembelajaran. 

 

C. Latar belakang masalah 

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak pernah 

berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Beragam 

program inovatif ikut serta meriahkan repormasi pendidikan. Repormasi pendidikan 

adalah restrukturisasi pendidikan, yakni memperbaiki pola hubungan sekolah dengan 

lingkungannya. Pemberdayaan guru dan restrukturisasi model-model pembelajaran. 
6
 

Sebenarnya bangsa ini telah banyak melahirkan anak-anak bangsa yang berstatus 

Sarjana bahkan Doktor dan Profesor. Akan tetapi yang bermental sehat hanya seribu satu 

dari jutaan penduduk bangsa ini. Kepandaian yang mereka miliki hanya sebatas 

pengetahuan dan pencapaian target nilai, sedangkan dalam hal aplikasi, masih 

                                                           
6

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h.  3 
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dipertanyakan. Padahal menurut Mulyasa ada 4 kondisi belajar yang harus dikembangkan 

yaitu Iearning to Know, Learning to Do, Learning Live Together dan Learning to Be.
7
 

Selama ini pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung disekolah masih banyak 

mengalami kelemahan. Muhtar Bukhori menilai pendidikan agama masih gagal. 

Mengutip pendapatnya Nasution, Muhaimin mengatakan sebgai berikut: 

“kegagalan ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek 

koqnitif semata dari pada pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan 

mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan dan tekad 

untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Agama akan bermanfaat manakala 

dilihat dari keyakinan keagamaan seorang”.
8
  

 

Pada dasarnya Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, 

antara gnosis dan praksis dalam kehidupan nilai agama atau dalam praktik kehidupan 

agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mau membentuk pribadi-

pribadi. 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus 

dimasukkan dalam setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Sebagai sebuah negara 

yang berasaskan Pancasila pemerintah memandang pentingnya adanya pendidikan 

agama.
9
 Hal ini dikarenakan kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi 

kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain 

pada setiap individu warga negara. Hanya dengan keterpaduan berbagai dimensi 

kehidupan tersebutlah kehidupan yang utuh, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa 

                                                           
7

E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.  5 
8

Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 21 
9

 Kasinyo Harto, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,  2012),  h. 1 
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Indonesia, dapat terwujud. Pendidikan agama diharapkan mampu menumbuhkan sikap 

optimis dalam menjalankan hidup dan kehidupan seseorang di dunia ini. Peserta didik 

dalam kapasitasnya sebagai manusia merupakan makhluk individual dan sosial, ia harus 

terus berkembang dan memiliki pengalaman-pengalaman transendental yang 

menjadikannya harus terus menyempurnakan diri sejalan dengan totalitas potensi yang 

dimilikinya dengan tetap bersandar pada nilai-nilai agama.
10

 Pengaruh ini  menampilkan 

penciptaan manusia yang memiliki tujuan hidup, seperti manusia yang hidup disuatu 

negeri yang memiliki hukum, aturan dan sistem yang benar dan adil. Kesadaran ini akan 

segera mengubah diri menuju tatapan masa depan yang luas dan jelas.
11

 

Hal ini disebabkan karena materi Aqidah-Akhlaq terfokus pada unsur pengetahuan 

(Koqnitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif), serta pembiasaan 

(psikomotorik). Disamping itu juga lemahnya partisipasi guru Aqidah-Akhlaq dalam 

mengelola kelas disetiap pembelajaran. Waktu yang disediakan sangat terbatas, belum lagi 

kelemahan metodologis, minimnya sarana-prasarana pelatihan pengembangan, serta 

rendahnya partisipasi orang tua siswa dalam masyarakat pada umumnya dalam proses 

transformasi nilai-nilai afektif tersebut. 

Pendidikan juga masih menghadapi berbagai tantangan, dan persoalan diantaranya 

sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan masih kabur, kurikulum belum serasi, 

relevan, suasana belum menarik dan sebagainya.
12

 Dengan itu metode yang digunakan 

dalam pembelajaran perlu dikembangkan karena berhubungan dengan mengajar, 

                                                           
10

Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), h. 1-2 
11

Deden Makbuloh, Op.Cit, h. 20 
12

Cece Wijaya Dkk, Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 9 
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sedangkan mengajar sendiri adalah suatu seni dalam hal ini adalah seni mengajar. Sebagai 

sebuah seni tentunya metode mengajar harus menimbulkan kesenangan dan kepuasan bagi 

siswa. Kesenangan dan kepuasan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan 

gairah dan semangat kepada anak didik. Belajar merupakan proses internal yang konpleks. 

Yang terlibat proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
13

  

Oleh karenanya agar pendidikan dan pengajaran yang dipaparkan guru terhadap anak 

didik memperoleh respon positif, menarik perhatian dan terimplementasi dalam sikap 

yang positif pula (terjadi keseimbangan antara ranah koqnitif, afektif, dan psykomotorik), 

maka seorang guru haruslah dapat memformat pelajarannya semenarik mungkin, karena 

metode yang digunakan disekolah 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. 

Penguasaan terhadap metodologi pengajaran adalah merupakan salah satu 

persyaratan bagi seorang tenaga pendidik yang profesional. Seorang tenaga pendidik yang 

profesional selain harus menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan, juga harus 

menguasai metodologi pembelajaran. Didalam metodologi pembelajaran ini diajarkan 

tentang teknik mengajar (Teaching Skill) yang efektif yang dibangun berdasarkan teori-

teori pendidikan serta ilmu didaktik, metodik dan pedagogik. Selain itu tenaga pendidik 

yang profesional juga harus memiliki idealisme, yakni siap dan komitmen untuk 

menegakkan dan memperjuangkan terlaksananya nilai-nilai luhur seperti keadilan, 

                                                           
13

Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 18 
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kejujuran, kebenaran dan kemanusiaan, dan menjadikan bidang tugasnya sebagi pilihan 

hidup, dimana mata pencaharian dan sumber kehidupannya bertumpu pada pekerjaan itu.
14

   

Pendidikan Agama Islam dalam hal ini adalah Akidah-Akhlak dalam menanamkan 

integritas etik pada peserta didik sejak dini, karenanya perlu diterapkan metode 

pembelajaran yang baik dan dapat menanamkan nilai-nilai dengan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan.  

Disinilah letak pengembangan metode pembelajaran Quantum Teaching. Quantum 

Teaching berasal dari dua kata yaitu "Quantum" yang berarti interaksi yang mengubah 

energi menjadi cahaya dan "Teaching" yang berarti mengajar. engan demikian maka 

Quantum Teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada didalam dan 

disekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif 

yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa yaitu menggubah bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar dan penggubahan belajar yang 

meriah, dengan segala nuansanya.
15

 Kondisi belajar yang oktimal dapat tercapai jika guru 

mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikanya dalam suasana 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran.
16

 Dan Quantum Teaching juga 

menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen 

belajar. Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, 

interaksi yang mendirikan landasan dan keterangan untuk belajar. 

                                                           
14

Abudin Nata, Menenjemen Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia, 

(Jakarta:Kencana, 2003), h. 33 
15

 Bobbi DePorter, Op. Cit,  h. 5 
16

Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Dan Micro Teaching, (Ciputat: Ciputat Press, 

2005),  h. 90 
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Karena itulah guru harus tahu apa yang ada pada siswanya, dan guru harus pintar 

mengelola kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-

macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik.
17

 Karena 

pembelajaran melibatkan kemampuan pembelajar untuk membentuk hubungan-hubungan 

diantara berbagai gagasan, makna, dan pristiwa. Pembelajaran secara eksperiental 

(pembaharuan) dan pada hakekatnya merupakan proses pembangun relasi antara 

lingkunganya (pengalaman) dan pikiran serta tindakannya (refleksi).
18

 Begitu juga harus 

ada kerjasama yang solid antara guru dan siswa, bila guru berusaha membimbing dan 

mengarahkan siswanya, maka diharapkan siswa juga berusaha sekuat tenaga untuk 

mencapai hasil belajar. Dalam pelaksanaan Quantum Teaching lebih menekankan pada 

emosioanal anak, sebagaimana prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Quantum 

Teaching yaitu "Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita dan Antarkan Dunia kita ke Dunia 

Mereka"  

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, penggubahan belajar, dan penyampaian kurikulum.
19

 Metode 

pengajaran dalam bentuk Quantum Teaching tampak lebih komprehensip dibandingkan 

dengan berbagai metode pengajaran yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain bahwa 

dalam Quantum Teaching  terkandung berbagai macam-macam metode pengajaran yang 

diolah menjadi satu, seperti metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, karya wisata, 

                                                           
17

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 10 
18

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,  2014), h. 39 
19

Abudin Nata, Op.Cit, h. 35 
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penugasan, pemecahan masalah, diskusi, simulasi, eksperimen, penemuan, dan proyek 

atau unit. 
20

  

Mata pelajaran Akidah Akhlak kurang disukai siswa, karena banyak siswa 

mengangap bahwa mata pelajaran akidah akhlak banyak sekali hapalannya serta 

materinya kurang menarik siswa. Kondisi ini terjadi di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

guru masih menerapkan sistem pembelajaran ceramah dan diskusi, Guru menerangkan 

materi, dan siswa hanya disuruh mendengarkan, dan diberi soal latihan.
21

 Hal tersebut 

membuat siswa merasa jenuh atau bosan dalam setiap proses pembelajaran akidah akhlak. 

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut tentang hasil belajar siswa, diketahui 

ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak rendah, selengkapnya 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

NO Nama Siswa Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM): 78 

TUNTAS 

(T) 

TIDAK  TUNTAS 

(TT) 

1 Ahmad Frantoni Aji 82 √  

2 Alisha Andani 53  √ 

3 Amru Rokan Thoriq 60  √ 

4 Andika Putra Kurniawan 53  √ 

                                                           
20

Bobby DePorter , Op. Cit, h. 4 
21

Observasi siswa kelas IX  MTs  Negeri 2 Bandar Lampung , 19 Noverber 2016 
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5 Andina Rahma Zakiyah 53  √ 

6 Ardion Artha Reza 80 √  

7 Asri Qorutannisa 53  √ 

8 Daffa Aqilla Hindiyana 73  √ 

9 Darin Fatin Maharani 53  √ 

10 Deaz Maharani 73  √ 

11 Deni Firmansyah 80 √  

12 Dimas Prayoga 80 √  

13 Ibnu Abbas Al Qodri 53  √ 

14 Intan Hidayati 80 √  

15 Irawan Abdullah 80 √  

16 Irfan Shallihin Al-Qhozi 73  √ 

17 Israfelli Naji Umar Muctar 66  √ 

18 Jennisya Indrivianka 73  √ 

19 Jumadi Pratama 80 √  

20 Kadek Arya Prasetya 60  √ 

21 Laila Ulfa Nur Azizah 53  √ 

22 M. Rohmaniza Wahyudi 60  √ 

23 Rafika Fitri Nuryanti 80 √  

24 M. Guruh Purnadigama 73  √ 

25 M. Nabil 80 √  

26 M. Nail 53  √ 

27 M. Rafei Alrangga 73  √ 

28 Mulatsih Malinggasari 66  √ 

29 Nailul Amaani 66  √ 

30 Nurul Salsabila 73  √ 

31 Pandu Adji Isma‟i Furnachosi 73  √ 

32 Rahmadanti Nurpratiwi 60  √ 

33 Shefa Hilma Utari 73  √ 

34 Silfi Salbiyanisa 86 √  

35 Tris Tianto 73  √ 

36 Valerian Calvin Havido 80 √  

37 Wulan Saputri 73  √ 

38 Yana Jane 80 √  

39 Zahara Rahmawati Fitriana 80 √  

40 Zalika Mutiara Anabella 86 √  

 

Sumber : Dokumentasi , Buku Nilai Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IX D MTs            

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajar 2015/2016 
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Berdasarkan data hasil belajar diatas dari 40 peserta didik dapat diketahui bahwa 

hanya terdapat 11 (27.5%) orang siswa yang mendapat ketuntasan belajar. Sedangkan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berjumlah 29 orang (72.5%).Untuk lebih 

jelas dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Bandar Lampung 

 

No Hasil Belajar Siswa Jumlah Persentase 

1 Tuntas   11 Orang 27.5% 

2 Tidak Tuntas   29 Orang 72.5% 

 Jumlah   40 Orang 100% 

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar peserta 

didikkelas IX D pada mata pelajaran Akidah akhlak masih banyak yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 78 nilai yang harus dicapai. Peserta didik 

yang sudah mencapai ketuntasan adalah 11 orang dengan prosentase 27.5% sedangkan 

yang belum mencapai ketuntasan yaitu berjumlah 29 orang dengan prosentase72.5%. 

Dari hasil observasi pada saat pra survey yang penulis lakukan padasiswa kelas 

IX D mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar 

Lampung, yaitu masih kurangnya proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

mencapai 78. Proses pembelajaran dikelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi 
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dan dituntut untuk memahami informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
22

 Selama ini 

proses pembelajaran Akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

masih menggunakan paradigma yang lama dimana guru mengajar dengan model 

pembelajaran ceramah dan diskusi sehingga pembelajaran cendrung membosankan, 

tidak digunakan media pembelajaran secara maksimal, dan siswa kurang aktif dalam 

proses belajar sehingga siswa jarang bertanya ataupun mengajukan pendapat mereka.  

Dari latarbelakang diatas, penulis ingin lebih lanjut mengkaji tentang penerapan 

sebuah model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dan 

menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penulis akan 

mengadakan penelitian dan dalam hal ini penulis mengangkat judul: “Penerapan Model 

Quantum Teaching Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas IX D di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung” 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut  

 

 

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik untuk mata pelajaran Akidah-Akhlak. 

                                                           
22

 Observasi, 20 November 2016. 
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2. Metode yang digunakan hanya metode ceramah dan diskusi dan Guru belum 

dapat memformat pelajarannya semenarik mungkin.  

3. Peserta didik  kurang aktif dalam pembelajaran 

 

E. Batasan Masalah 

Agar memperoleh kejelasan masalah yang diteliti dan tidak terjadi perluasan 

masalah, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Subjek penelitian terbatas pada guru mata pelajaran Akidah-Akhlak dan siswa 

kelas IX D di Madrasah Tsyanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

2. Model pembelajaran yang digunakan berupa model pembelajaran Quantum 

Teaching 

3. Materi yang akan dibahas dalam penelitian terbatas pada materi iman kepada 

qadha dan qadar 

4. Hasil belajar siswa yang akan diukur hanya pada aspek kognitif siswa. 

 

F. Rumusan masalah 

Melihat dari pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah  penerapan model 

pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak 

kelas IX D di MTs Negeri 2 Bandar Lampung? 
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G. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

Bertolak pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan 

kegunaan yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

model pembelajaran Quantum Teaching dalam memperoleh hasil belajar 

akidah akhlak kelas IX D di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini dapat disimpulkan antara lain: 

a. Menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang penerapan Quantum Teaching 

b. Dengan mengetahui gambaran mengenai model pembelajaran Quantum 

Teaching maka diharapkan dapat berguna untuk dijadikan pedoman dalam 

peningkatan pendidikan 

c. Sebagai wawasan atau gambaran bagaimana guru mengelola kelas 

d. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan 

bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, sehingga dapat 

mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang lebih luas secara 

teoritis maupun praktis. 
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H. Hipotesis Tindakan 

Secara singkat hipotesis dapat diartikan “sebagai rumusan jawaban sementara 

atau dugaan sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu 

diuji terlebih dahulu”. 
23

 

Penelitian ini direncanakan terbagi kedalam dua siklus, setiap siklus 

dilaksanakan Mengikuti Prosedur Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), 

Pengamatan (Observing), Dan Refleksi (Reflectig). Melalui kedua siklus tersebut 

dapat diamati peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan peneliti adalah “dengan menerapakan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak Kelas IX D di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung”. 

  

                                                           
23

 Toha Anggoro dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, Cet. 4, 2007), h. 127.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model pembelajaran Quantum Teaching 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja 

yang teratur dan sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau 

penjelasan berikut saran. Sedangkan pembelajaran sangat ragamnya, disain 

pembelajaran sering kali dikonotrasikan sebagai satuan pembelajaran saja, atau 

sebagai kumpulan satuan pembelajaran yang dipandang seatu kurikulum. Jadi 

uraian atau penjelasan menunjukan bahwa suatu model pembelajaran menyajikan 

bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, 

pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem, dan sebagainya. Tentu saja 

mengacu semua mengacu pada bagaimana penyelenggaraan proses belajar dengan 

baik.
24

 

Guru dituntut dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu 

semangat setiap siswa untuk secara aktif  ikut terlibat dalam pengalaman 

belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan 

dikembangkannya keterampilan berfikir siswa (penalaran, komunikasi, dan 

koneksi) dalam memecahkan masalah adalah model pembelajaran problem based 

                                                           
24

 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran,  (Jakarta: Kencana , 2009), h. 33 
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learning (PBL). Dalam hal ini disesuaikan dengan Firman Allah dalam surat 

Mariyam : 65 

                            

Artinya :Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada 

di antara keduanya, Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat 

kepada-Nya. apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia (yang 

patut disembah)?
 25 

 

 “Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT menghendaki 

manusia untuk berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya,. Hal itu terbukti 

dengan perintah, sindiran, pernyataannya-Nya yang menggunakan kalimat 

sembahlah hanya kepada-Nya.” 26
 

Pandangan bahwa pengembangan model pembelajaran pendidikan Islam 

dengan mengutamakan pemecahan masalah dengan melihat alam sekitar atau 

permasahalan di sekitar merupakan pandangan tentang membangun kecerdasan 

akal dan melatih akal untuk lebih progresif dalam memahami tanda-tanda 

kebesaran-Nya. Dalam kaitannya dengan model pembelajaran quantum teaching 

                                                           
25

 Departemen Agama RI, Alhidayah Alquran Tafsir Perkata: Tajwid Kode Angka, (Banten:  

Kalim , 2011), h. 51. 
26

Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010),  h. 167. 
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adalah melatih peserta didik untuk menyelasikan masalah dengan melihat 

berbagai kejadian atau situasi yang terjadi di sekitarnya untuk belajar yang 

menyenangkan serta dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Strategi menurut Kemp adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dn efisien. Upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran 

yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat 

tercapai secara optimal, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Model Pembelajaran Quantum identik dengan simponi dan 

pertunjukan musik. Maksudnya Pembelajaran Quantum, memberdayakan 

seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga belajar menjadi 

suatu yang menyenangkan.
27

 Para ahli menyusun model pembelajaran 

berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, 

analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Joyce dan Weil 

mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar, serta 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan bimbingan 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan 

                                                           
27

 Nanang Kosasi dkk, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Kecerdasan,  (Bandung: 

IKAPI), hal: 80 
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pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai 

dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.  

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya metode 

berfikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berfikir induktif 

b. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas 

dalam pelajaran mengarang 

c. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; dan (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut 

merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran.
28

 

 

2. Pengertian  Quantum Teaching 

Quantum Teaching berasal dari dua kata yaitu "Quantum" yang berarti 

interaksi yang mengubah energi 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 mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan siswa.
29

  

                                                           
28

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada),  h. 132-133 
29

 Bobbi DePorter, Quantum Teaching,  (Bandung: Mizan Pustaka,  2000),  h. 5 
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Abuddin Nata, dengan mengutip pendapatnya DePorter mengatakan 

bahwa Quantum Teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi 

yang digunakan dalam rancangan, penyajian dan fasilitasi SuperCamp. 

Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti  Accelerated Learning 

(Lozanov), Multiple Intellegence Gardner), Neuro-Linguistic Programing 

(Ginder & Bandler), Eksperiental Learning (Hahn), Socratic Incuiry, 

Cooperative Learning (Jhonson & Jhonson), dan Element of Effective 

Intruction (Hunter). Quantum Teaching merangkaikan yang paling baik dari 

yang terbaik menjadi paket multisensori, multikecerdasan, dan kompatibel 

dengan otak, yang pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk 

mengilhami, dan kemampuan murid untuk berprestasi. Sebagai sebuah 

pendekatan belajar yang segar, mengalir, praktis dan mudah diterapkan.
30

  

Model Quantum Teaching merupakan salah satu model yang 

dilukiskan mirip sebuah orkestra, dimana kita sedang memimpin konser saat 

berada diruang kelas, karena disitu membutuhkan pemahaman terhadap 

karakter murid yang berbeda-beda sebagaimana alat-alat musik yang berbeda 

pula. Karenanya Quantum Teaching mengajarkan agar setiap karakter dapat 

memiliki peran dan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar sehingga 

pembelajaran membawa kesuksesan. 

                                                           
30

 Abuddin Nata, Manajemen Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2003),  h. 35 
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Quantum Teaching  menguraikan cara-cara baru yang memudahkan 

proses belajar lewat pemaduan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang 

terarah, apapun mata pelajarannya. Dengan menggunakan metodologi 

Quantum Teaching, dapat menggabungkan keistimewaan-keistimewaan 

belajar menuju bentuk perencanaan yang akan melejitkan prestasi siswa. 

Quantum Teaching adalah penggubahan belajar yang meriah, dengan 

segala nuansanya. Dan Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan, 

interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum 

Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi 

yang mendirikan landasan dan keterangan untuk belajar.  

QuantumTeaching  menawarkan suatu sintesis dari hal-hal yang dicari, 

atau cara-cara baru untuk memaksimalkan dampak usaha pengajaran yang 

dilakukan guru melalui perkembangan hubungan, penggubahan belajar, dan 

penyampaian kurikulum. 

 

3. Asas Utama Quantum Teaching 

Asas utama Quantum Teaching adalah Bawalah dunia mereka kedunia 

kita, dan antarkan duia kita kedalam dunia mereka. Asas ini terletak pada 

kemampuan guru untuk menjembatani jurang antara dua dunia yaitu guru 

dengan siswa. Artinya bahwa tidak ada  sekat-sekat yang membatasi antara 

seorang guru dan siswa sehingga keduanya dapat berinteraksi dengan baik. 

Seorang guru juga diharapkan mampu memahami karakter, minat, bakat dan 
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fikiran setiap siswa, dengan demikian berarti guru dapat memasuki dunia 

siswa.
31

 

Inilah hal pertama  yang harus dilakukan oleh seorang guru, untuk 

mendapatkan hak mengajar, pertama-tama guru harus membangun jembatan 

autentik memasuki kehidupan murid. Mengajar adalah hak yang harus diraih, 

dan diberikan oleh siswa, bukan oleh departemen Pendidikan. Belajar dari 

segala definisinya adalah kegiatan full contact. Dengan kata lain, belajar 

melibatkan semua aspek kehidupan manusia yang meliputi pikiran, perasaan, 

dan bahasa tubuh, disamping pengetahuan sikap dan keyakinan sebelumnya 

serta persepsi masa mendatang. Dengan demikian, karena belajar berurusan 

dengan orang secara keseluruhan, hak untuk memudahkan belajar tersebut 

harus diberikan oleh pelajar dan diraih oleh guru. 

Bagaimana caranya?..yaitu dengan mengaitkan apa yang akan 

diajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari 

kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, atau akademis mereka. 

Setelah kaitan terbentuk, guru bisa membawa siswa kedunia guru, dan 

memberi siswa pemahaman guru mengenai isi dunia itu
32

 

4. Prinsip-Prinsip Quantum Teaching 

Selain asas utama Quantum Teaching  juga memiliki prinsip atau yang 

disebut oleh DePorter sebagai kebenaran tetap. Prinsip-prinsip ini akan 
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berpengaruh terhadap aspek Quantum Teaching itu sendiri, prinsip-prinsip itu 

adalah: 

a) Segalanya berbicara, maksudnya adalah segala hal yang berada dikelas 

mengirim pesan tentang belajar. Menurut Islam prinsip ini berarti bahwa 

segala sesuatu memiliki jiwa atau personalitas. Air, tanah, tumbuh-

tumbuhan, binatang, manusia dan sebagainya memiliki jiwa dan 

personalitas.  

b) Segalanya bertujuan, semua yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua 

yang terjadi dalam penggubahan pembelajaran mempunyai tujuan. Prinsip 

ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 191, yaitu:  

                                 

                 

Artinya : yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. 

Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang sikap orang-

orang yang berakal yang mampu meneliti segala ciptaan Tuhan yang ada dilangit dan 

dibumi serta pergantian waktu siang dan malam. Dengan berpegang pada prinsip  ini, 

maka seorang yang berakal akan selalu meneliti rahasia, manfaat, hikmah yang 

terkandung dalam semua ciptaan Tuhan. 
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c) Pengalaman sebelum pemberian nama, maksudnya uraian, penjelasan dan 

informasi tentang "sesuatu" sebelum siswa memperoleh nama "sesuatu" 

itu untuk dipelajari. Atau dengan bahasa yang lebih mudah yaitu mencari 

"sesuatu" sebelum diberi tahu tentang "sesuatu itu". Oleh karena itu, 

proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 

sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 

d) Akui setiap usaha, adalah belajar mengandung resiko, berarti melangkah 

keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka 

patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri sendiri. 

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.
33

  

5. Model Quantum Teaching 

Model Quantum Teaching hampir sama dengan sebuah simfoni, dalam 

simfoni terdapat banyak unsur dan didalam Quantum Teaching unsur 

tersebut digolongkan menjadi  2 bagian, yaitu: 

1) Unsur Konteks, yaitu unsur pengalaman yang meliputi: 

a. Suasana yang memberdayakan, suasana kelas mencakup bahasa 

yang dipilih oleh guru, cara menjalin simpati dengan siswa, dan 

sikap guru terhadap sekolah serta belajar. Suasana yang penuh 

dengan kegembiraan membawa kegembiraan pula dalam belajar.  
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Jika seorang guru secara sadar menciptakan kesempatan untuk 

membawa kegembiraan ke dalam pekerjaannya, kegiatan belajar 

mengajar akan lebih menyenangkan. Kegembiraan ini membuat 

siswa siap belajar dengan lebih mudah, dan bahkan dapat mengubah 

sikap positif. 

b. Landasan yang kukuh, adalah kerangka kerja: tujuan, keyakinan, 

kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan aturan bersama yang memberi 

guru dan siswa sebuah pedoman untuk bekerja dalam komunitas 

belajar. 

Dalam mengorkestrasi landasan yang kukuh, ada unsur-unsur 

dasar yang perlu diperhatikan yaitu tujuan, prinsip-prinsip dan nilai-

nilai, keyakinan yang kuat mengenai belajar dan mengajar, 

kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan peraturan yang jelas. 

c. Lingkungan yang mendukung, adalah cara guru menata ruang kelas: 

pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, musik 

dan semua hal yang mendukung proses belajar. Sebuah gambar lebih 

berarti daripada seribu kata. Jika guru menggunakan alat peraga 

dalam situasi belajar, akan terjadi hal yang menakjubkan. Bukan 

hanya mengawali proses belajar dengan cara merangsang modalitas 

visual, alat peraga juga secara harfiah menyalakan jalur syaraf 

seperti kembang api dimalam lebaran. Beribu-ribu asosiasi tiba-tiba 

diluncurkan kedalam kesadaran. Kaitan ini menyedikan konteks 
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yang kaya untuk pembelajaran yang baru. Untuk menciptakan dan 

memperkuat jalur syaraf ini perlu dipertimbangkan dua unsur yaitu 

pandangan sekeliling dan kaitan mata dan otak. Prinsip-prinsip yang 

perlu dikembangkan dalam penataan lingkungan antara lain; 

 Lingkungan kelas harus memudahkan siswa untuk bergerak. 

 Kegiatan dan tugas-tugas harus menyenangkan siswa sehingga siswa 

dengan penuh kepercayaan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. 

 Lingkungan belajar harus memudahkan kelompok untuk berperan serta 

dalam setiap kegiatan. 

 Lingkungan belajar harus memudahkan siswa dalam mencari dan 

menemukan masalah dengan cermat. Lingkungan lain yang perlu 

ditata adalah pusat-pusat belajar, yaitu perpustakaan, laboratorium dan 

sebagainya.   

d. Rancangan belajar yang dinamis, adalah penciptaan terarah unsur-

unsur penting yang bisa menumbuhkan minat siswa, mendalami 

makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi.
34

 

2) Unsur isi, yaitu penyajian informasi (ketrampilan penyampaian 

berbagai macam kurikulum dan strategi dalam mengajar) pada murid 

yang meliputi: 

a. Penyajian yang prima, ada beberapa pedoman untuk mencapai 

presentasi yang prima yaitu: pahamilah apa yang ada inginkan, 
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membina jalinan yang baik dengan siswa, guru mengajarkan 

keterampilan akademis, mengembangkan aspek fisik, mental, dan 

spiritual pada peserta didik. Dalam berkomunikasi dengan peserta 

didik guru harus menyesuaikan pesan atau materi pelajaran dengan 

modalitas utama para peserta didikny.  

b. Fasilitas yang luwes, fasilitasi adalah seni dan ilmu untuk 

memaksimalkan saat belajar dan bekerja dengan siswa, ini berarti 

juga memudahkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas belajar 

sesuai dengan yang diinginkan dengan tingkat ketertarikan, minat 

fokus, dan partisipasi yang optimal. melompat masuk kedalam 

kepala dan hati mereka untuk membuka dan menjelajahi cara 

mereka untuk menyajikan dan memahami apa yang mereka 

pelajari. 

c. Ketrampilan belajar-untuk-belajar, apapun mata pelajarannya, 

siswa belajar lebih cepat dan efektif jika mereka menguasai empat 

ketrampilan penting ini, yaitu: 

1. Memanfaatkan gaya belajar 

2. Keadaan prima untuk belajar 

3. Mengorganisasikan informasi 

4. Memunculkan potensi peserta didik 

Setiap siswa diharapkan mampu belajar dan memiliki ketrampilan untuk 

belajar dengan efektif. Dengan mengetahui gaya belajar masing-masing, mereka 
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menyerap bahan pelajaran dengan cara yang terbaik bagi mereka. Bila seseorang 

mampu mengenali tipe belajarnya dan melalukan pembelajaran yang sesuai maka 

belajar akan sangat menyenangkan dan memberikan hasil optimal.
 35

 

 

6. Langkah-Langkah Pembelajaran Quantum Teaching 

Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajarn 

Quantum adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan  Ambak 

Ambak (apakah manfaat bagiku) adalah motivasi yang didapat dari 

pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu 

keputusan 

b. Penataan lingkungan belajar 

Dalam peroses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan 

yang dapat membuat peserta didik merasa betah dalam belajarnya, 

dengan penataan lingkugan belajar yang dapat juga dapat mencegah 

kebosanan dalam diri peserta didik 

c. Bebaskan gaya belajarny 

Dalam quantum learning guru hendaknya memberikan kebebasan 

dalam belajar pada peserta didik dan janganlah terpaku dengan satu 

gaya belajar saja 
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d. Membiasakan mencatet 

Dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya bisa menerima saja 

melainkan harus mampu mengungkapkan kembali apa yang didapatkan 

dengan menggunakan bahsa hidup dengan cara dan ungkapan yang 

sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri.
36

 

 

7. Kerangka Rancangan Quantum Teaching 

Kerangka perancangan Quantum  Teaching lebih dikenal dengan singkatan 

TANDUR, yaitu: 

a. Tumbuhkan, yaitu tumbuhkan minat, sertakan diri siswa, pikat mereka, 

puaskan dengan AMBaK (Apakah Manfaatnya BagiKu). 

b. Alami, yaitu ciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh 

semua pelajar, berikan siswa pengalaman belajar, tumbuhkan kebutuhan 

untuk mengetahui.  

c. Namai,  yaitu penyediaan kata kunci, model, rumus, agar dapat 

memuaskan, mengajarkan konsep, ketrampilan berpikir dan strategi 

belajar. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Allah SWT kepada 

nabi Adam as, mengenai nama-nama yang ada di alam ini, setelah Nabi 

Adam mengalaminya.  

                                                           
36

  ibid, h. 91-92 



 

30 

 

d. Demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi siwa untuk 

menunjukkan bahwa mereka tahu. Hal ini pernah dilakukan Nabi Adam 

as dihadapan malaikat ketika diminta oleh Allah untuk 

mendemonstrasikan hasil didikan-Nya, kejadian ini diabadikan dalan Al-

Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 32 yang berbunyi 

                              

Artinya: "Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui 

selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. 

Al_Baqoroh:32). 

e. Ulangi, memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa " Aku tahu 

bahwa aku tahu ini". Dalam hal ini menunjukkan apa yang telah dijarkan 

oleh guru agar betul-betul terlihat hasilnya dan lebih mantap.  

f. Rayakan, jika layak dipelajari maka layak pula untuk dirayakan. 

Memberi pengakuan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis 

belajar siswa. Prinsip ini sejalan dengan adanya upacara tradisi yang ada 

dalam Islam, seperti tradisi pemberian nama yang baik pada anak, 

menyembelih hewan aqiqah untuknya dan menikahkannya jika dewasa, 

adalah merupakan upaya perayaan yang didalamnya mengandung unsur-
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unsur pengakuan terhadap keberadaan seseorang ditengah-tengah 

masyarakat. 
37

 

 

B. Hasil belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan 

yang vital. Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat 

tafsirannya tentang “belajar”. seringkali pula merumuskan dan tafsiran itu 

berbeda satu sama lain. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu, yakni mengalami dan hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan.
38

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini adalah tidak 

lain sebagai bukti nyata dari keberhasilan dari kaum terpelajar yang selalu 

haus akan ilmu pengetahuan.
39

Penekanan pada belajar interaktif. Aliran 

behavioural menghindari penjelasan satu arah dalam proses pembelajaran, dan 

mengadaptasi teori interactive learning, yang mengakui bahwa guru harus 
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mengubah strategi sebagai respon terhadap pembelajar (siswa) saat terjadi 

perubahan prilaku belajar pada siswa.
40

  

Dalam belajar diperlukan tujuan, karena belajar tampa tujuan berarti 

tidak ada yang dicari. Edangkan belajar itu mencari suatu dari bahan bacaan 

yang dibaca. Maka menetapkan tujuan sebelum belajar adalah penting. 

Dengan begitu belajar akan menjadi terarah. Tujuan dalam belajar dapat 

membantu pemusatan perhatian terhadap apa yang dibaca. Dalam rangka 

belajar perlu sekali mengenali sistem ingtan diri sendiri. Sebab hal ini sangat 

menentukan berhasil tidaknya seorang pelajar atau mahasiswa dalam belajar. 

tujuan belajar diusahakan untuk dicapai dengan tindakan intruksional, yang 

biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang 

lebih merupakan hasil sampingan yaitu: tercapai karena siswa “menghidupi 

(to live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu seperti contohnya, 

kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, 

menerima pendapat orang lain. Jadi guru dalam mengajar, harus sudah 

memiliki rencana dan menetapkan strategi belajar-mengajar untuk mencapai 

tindakan intruksional, maupun kedua-duanya.
41

 

Ada seorang yang sungkar menerima pelajaran, tetapi mudah pula 

mengingatnya dalam waktu yang cukup lama. Ada yang kedua-duanya, yaitu 

mudah menerima dan mengingatnya dalam waktu yang cukup lama.. oleh 
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karena itu, sistem ingatan itu ada yang setia dan ada yang tidak setia. Tetapi 

yang perlu dipegang adalah bahwa proses mengingat itu bermula dari 

menyerap, menyimpan, dan akhirnya mengeluarkan kembali. Inilah kaidah 

yang penting untuk dipegang dalam belajar.
42

 

Dalam belajar, kita sudah mengetaui tujuan yang harus kita capai 

dalam mengajarkan suatu pokok bahasan. Menurut Gagne mengemukakan 

lima macam hasil belajar, tiga diantaranya bersifat kognitif, satu bersifat 

afektif, dan bersifat psikomotorik. 

Penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar 

disebut kemampuan. Menurut Gagne, ada lima  kemampuan ditinjau dari segi-

segi yang diharapkan dari suatu pengajaran atau intruksi, kemampuan itu 

perlu dibedakan karena kemampuan itu memungkinkan berbagai macam 

penampilan manusia dan juga karena kondis-kondisi untuk memperoleh 

berbagai kemampuan itu berbeda. 

Sebagai contoh misalnya, suatu pelajaran dalam sains dapat 

mempunyai tujuan umum untuk memperoleh hasil-hasil belajar sebagai: (1) 

memecahkan maslah-masalah tentang kecepatan, waktu, dan percepatan; (2) 

menyusun eksperimen untuk menguji secara ilmiah suatu hipotesis; (3) 

memberikan nilai-nilai pada bagian-bagian sains. Kemampuan pertama 

disebut keterampilan intelektual karena keterampilan itu merupakan 

penampilan yang ditunjukan oleh siswa tentang oprasi intelektual yang dapat 

                                                           
42

 Dede Rosy, Op. Cit, h. 24-25 



 

34 

 

dilakukanya. Kemampuan kedua meliputi pengunaan strategi kognitif karena 

siswa perlu menunjukan keterampilan yang kompleks dalam situasi yang 

baru, dimana memberikan sedikit bimbingan dalam memilih dan menerapkan 

aturan dan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga 

berhubungan dengan sikap atau mungkin sekumpulan sikap yang dapat 

ditunjukan oleh perilaku yang mencerminkan pilihan tindakan terhadap 

kegiatan-kegiatan sains.
43

 

 

2. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar  

Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik. Diantara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik 

perilaku balajar yang terpenting adalah : 

a. Perubahan  Intensional 

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman 

atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan 

kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa 

siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami atau sekurang-

kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti 

penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan tertentu, 

keterampilan dan seterusnya. 
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b. Perubahan  Positif  dan Aktif 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. 

Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga 

bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, 

yakni diperolehnya sesuatu yang baru (seperti pemahaman dan 

keterampilan baru) yang lebih baik daripada apa yang telah ada 

sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan 

sendirinya seperti karena proses kematangan, tetapi karena usaha siswa 

itu sendiri. 

c. Perubahan Efektif  dan Fungsional 

Perubahan itu efektif dan fungsional Perubahan yang timbul karena 

proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan 

tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tetentu bagi siswa. 

Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti 

bahwa  perubahan tersebut relatif  menetap dan setiap saat apabila 

dibutukan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. 

Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas 

misalnya ketika siswa menempuh ujian  dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Selain itu,perubahan yang efektif dan fungsional bisanya 
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bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan positif 

lainnya.
44

  

 

3. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran tidak 

dapat terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Untuk itu, 

Syah “mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil siswa terdiri 

dari dua faktor yaitu faktor yang datangnya dari individu siswa (internal 

factor), dan faktor yang datang dari luar diri individu siswa (eksternal 

factor)”. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Faktor internal anak, meliputi : 

1) Faktor psikis (jasmani). Kondisi umum jasmani yang menandai dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas anak dalam mengikuti 

pelajaran. 

2) Faktor psikologis (kejiwaan). Faktor yang termasuk aspek psikologis 

yang dapat mempengaruhi kualitas perolehan hasil belajar siswa antara 

lain : Intelegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi.
45

 

b. Faktor eksternal anak, meliputi: 
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1) Faktor lingkungan social, seperti para guru, sifat para guru, staf 

adminitrasi dan teman-teman sekelas. 

2) Faktor lingkungan non-sosial, seperti sarana dan prasarana 

sekolah/belajar, letaknya rumah tempat tinggal keluarga, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan anak. 

3) Faktor pendekatan belajar, yaitu cara guru mengajar guru, maupun 

metode, model dan media pembelajaran yang digunakan.
46

 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

disebut sebagai hambatan/kesulitan belajar akibat kondisi keluarga 

yang kurang kondusif. Terkait dengan hal ini, ada beberapa faktor 

hambatan-hambatan yang dihadapi siswa akibat kondisi lingkungan 

keluarga, yaitu: 

a. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. 

b. Figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan kepada 

anak. 

c. Kasih sayang orang tua yang berlebihan sehingga cenderung untuk 

memanjakan anak. 

d. Sosial ekonomi keluarga yang kurang atau sebaliknya yang tidak 

bisa menunjang belajar. 

e. Orang tua yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada anak, atau 

tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. 

f. Orang tua yang tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anak, 

dan 

g. Orang tua yang tidak bisa membangkitkan inisiatif dan kreativitas 

kepada anak.
47
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C. Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

1. Pengertian Akidah Akhlak di MTs 

Akhlak dapat diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan sikap, prilaku 

dan sifat-sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sasarannya, 

dengan makluk-makluk lain dan dengan Tuhanya suatu keadaan yang melihat 

jiwa manusia, yang dari padanya lahir-lahir perbuatan-perbuatan yang mudah, 

tampa melalui proses pemikiran, pertimbangan dan penelitian. 

Akidah akhlak di madrasah Tsanawiyah adalah satu mata pelajaran 

PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari 

oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar.  Peningkatan 

tersebut dilakukan dengan cara mempelajari rukun iman, mulai dari iman 

kepada Qadha dan Qadar. Semua pengetahuan ini dibuktikan dengan dalil-

dalil naqli  dan aqli.
48

 

 Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim 

mashar  (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai 

denngan timbangan (wazan), namun akar kata akhlak dari akhlaqa 

sebagaimana tersebut diatas tampaknya kurang pas,. Kata akhlaq adalah 

jamak dari khaliqun atau khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlaq 

sebagaimana telah disebutkan diatas. Baik kata akhlak atau khuluq kedua-
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duanya dijumpai pemakaianya baik dalam al-qur‟an maupun al-Hadist, 

sebagai berikut: 

     

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 

Ayat diatas mengunakan kata khuluq untuk arti budi pekerti. Dengan 

demikian kata khalaq atau khuluq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat 

kebiasaan, perangai, muru‟ah atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabi‟at. 

Difinisi-difinisi akhlak tersebut secara subtansial tampak saling melengkapi, 

dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan kahlak, yaitu: 

pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tampa pemikiran. Ini tidak berarti 

bahwa pada saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan 

tidak sadar, hilang ingatan, , tidur atau gila. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tampa ada 

paksaan atau tekanan dari luar. Dalam hubungan ini Ahmad Amin menatakan, 

“Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang 

dapat dinilai baik atau buruk. Tetapi tidak semua amal yang baik atau buruk itu dapat 

dikatakan perbuatan akhlak. Banyak perbuatan yang tidak dapat disebut perbuatan 

akhlaki, dan tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Perbuatan manusia yang 

dilakukan tidak atas sadar kemauannya atau pilihanya seperti bernafas, berkedip, 
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berbolak-baliknya hati, dan kaget ketika tiba-tiba terang setelah sebelumnya gelap 

tidaklah disebut akhlak, karena perbuatan tersebut yang dilakukan tampa pilihan.”
49

 

 

2. Tujuan Akidah Akhlak di MTs 

Sacara subtansial mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

memperaktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan 

akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. 

Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan 

oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, 

terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan 

krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia. 

Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk : 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan  

pengembanggan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 
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individu maupun sosial, sehingga menifestasi dari ajaran dan nilai-nilai 

akidah Islam.
50

 

Ibnu Miskawih, pengarang kitab Tahdzib al-Akhlaq menyebutkan 

tujuan ilmu ini ketika menyingung tujuannya penulis kitab tersebut. Ia 

mengatakan : “Tujuan kami menyusun kitab ini adalah agar diri kita 

memperoleh moralitas (khuluq) yang membuat seluruh perbuatan kita terpuji 

sehingga menjadikan diri kita pribadi yang mudah, beban atau kesulitan.” 

Dengan bahasa lain, ilmu ini menurut visi Ibnu Miskawih bertujuan 

agar manusia menjalankan prilaku yang baik dan santun tampa unsur 

ketertekanan maupun keberatan. Hal ini terjadi ketika moralitas yang baik ini 

telah terjadi „malakah‟ (talenta) yang menancap kokoh dalam diri hingga 

menjadi karakter dirinya. Ibnu Miakawih juga menyingung posisi ilmu akhlak 

di antara disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ia menyebutkan bahwa ilmu ini 

mengungguli semuanya karena ia berkaitan dengan manusia karena ia  

berkaitan dengan manusia yang merupakan entitas termulia berikut perilaku 

mulia yang seharusnya ada pada dirinya. 

Ia mengatakan “ilmu ini merupakan disiblin ilmu yang paling afdhal 

mengingat subtasi manusia memiliki perilaku istimewa yang tidak dimiliki 

oleh entitas-entitas lain didalam semesta sehingga manusia merupakan entitas 

alam semesta yang paling unggul. Dan mengingat ilmu ini bertumpu pada visi 

pelurusan perilaku perbuatan manusia hingga seluruh perilaku perbuatanya 
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menjadi sempurna sesuai dengan keluhuran subtansi dirinya yang jauh dari 

derajat keternistaan yang layak mendapat murka Allah dan siksa yang pedih, 

maka ia pun menjadi disiplin ilmu yang paling mulia dan luhur.
51

 

 

3. Ruang Lingkup Akidah Akhlak di MTs 

Ruang lingkup mata pelajaran akidah-akhlak di MTs meliputi: 

a. Aspek akidah terdiri dari; dasar dan tujuan akidah Islam, sifaat-sifat Allah, 

al-asma’ al-husna, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Hari Akhir 

serta Qadha-Qadar. 

b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhiid, ikhlaas, tha’at, khauf, 

taubat, tawakal, ikhtiyar, shbar, syukur, qanaa’ah, tawaadhu’, husnuzh-

zhan, tasamuh dan ta’aawun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan 

remaja yang sehat. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya’, nifaaq, anaaniah, putus 

asa, ghadhab, tamak,  takabbur, hasad, dendam, ghiibah, fitnah, dan 

namiimah. 

d. Aspek adab meliputi: adab beribadah seperti adab shalat, membaca Al-

Qur‟an, berdoa, adab kepada kedua orang tua dan guru, adab kepada  

saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada 

binatang, dan tumbuhan, di tempat umum daan di jalan. 
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e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul 

Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Sahabat: Abu Bakar, Umar bin 

Khattab,  Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
52

 

 

4. Kurikulum Akidah Akhlak di MTs 

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur‟an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) 

Fiqih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Masing-masing mata pelajaran 

tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi. 

Akidah merupakan akar pokok agama. Syariah/ fiqih (ibadah, 

muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi 

dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan 

aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lainya. 

Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam 

menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, 

kekeluargaan kebudayaan/seni, ilmu pengetahuan dan teknologi 

olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. 

Dibawah ini terdapat paparan Kurikulum 2013 di MTs  pelajaran akidah 

akhlak 
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Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Meyakini macam-macam takdir yang 

berhubungan dengan Qadha dan 

Qadar. 

1.2   Menghayati adab pergaulan remaja      

yang islami 

1.1.3 Menghayati adab terhadap lingkungan 

yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, 

di tempat umum, dan dijalan 

1.4 menghayati kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin Abi 

Thalib 

2. Menghargai dan menghayati 

prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan keimanan kepada 

Qadha dan Qadar Allah 

2.2 Menampilkan perilaku akhlak terpuji 

dalam pergaulan remaja dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.3 Terbiasa beradab islami terhadap 

lingkungan yaitu: kepada binatang dan 



 

45 

 

tumbuhan, di tempat umum dan di 

jalan 

2.4 Meneladani sifat-sifat utama sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin Abi 

Thalib 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Menunjukan bukti/dalil kebenaran akan  

adanya Qadha dan Qadar dan ciri-ciri 

peilaku orang yang beriman 

kepadanya 

3.2 Memahami pentingnya akhlak terpuji 

dalam pergaulan remaja dan dampak 

negatif perrgaulan remaja yang tidak 

sesuai dengan akhlak Islam 

3.3 Memahami adab terhadap lingkungan, 

yaitu:  kepada binatang dan tumbuhan, 

dan ditempat umum, dan di jalan 

3.3.4 Menganalisis kisah keteladanan 

sahabat Usman bin Affan, dan Ali bin 

Abi Thalib 

4. Mengelolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

4.1 Menyajikan kisah-kisah dari berbagai 

sumber dalam fenomena kehidupan 

tentang Qadha dan Qadar 
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merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis membaca, meghitung, 

mengambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang teori 

44.2 Menyajikan data dari berbagai sumber 

tentang dampak negatif pergaulan 

remaja yang salah dalam penomena 

kehidupan 

4.3 Mensimulasikan contoh perilaku terpuji 

dalam pergaulan remaja 

4.4 Menceritakan kisah keteladanan Usman 

bin Affan dan Ali bin Abi Thalib 

   

Dalam kerangka tersebut bahwa tingkatan Madrasah Tsanawiyah  dalam 

pembelajaran akidah akhlak telah menggunakan aturan baru yaitu kurikulum 2013  

yang kita kenal dengan istilah “Kurtilas”, yang dimana setiap KI dan KD sudah 

menunjukan penggunaan kurikulum akidah akhlak 2013.
53

 

 

D. Model Pembelajaran Quantum Teaching dan Peningkatan Hasil Belajar 

Akidah Akhlak di MTs 

Guru dituntut dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu 

semangat setiap siswa untuk secara aktif  ikut terlibat dalam pengalaman 

belajarnya. Model pembelajaran Quantum Teaching hampir sama dengan sebuah 

simfoni, dalam simfoni terdapat banyak unsur dan didalam Quantum Teaching 

unsur tersebut digolongkan menjadi  2 bagian, yaitu: konteks adalah latar untuk 
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pengalaman. Konteks merupakan keakbaran ruang orkestra itu sendiri 

(lingkungan), semangat konduktor dan para pemain musiknya (suasana). Bagian 

lain yaitu isi, berbeda namun sama pentingnya dengan konteks dapat menemukan 

keterampilan penyampaian untuk kurikulum apa pun.
54

 

Penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar 

disebut kemampuan. Menurut Gagne, ada lima  kemampuan ditinjau dari segi-

segi yang diharapkan dari suatu pengajaran atau intruksi, kemampuan itu perlu 

dibedakan karena kemampuan itu memungkinkan berbagai macam penampilan 

manusia dan juga karena kondis-kondisi untuk memperoleh berbagai 

kemampuan itu berbeda. 

Sebagai contoh misalnya, suatu pelajaran dalam sains dapat 

mempunyai tujuan umum untuk memperoleh hasil-hasil belajar sebagai: (1) 

memecahkan maslah-masalah tentang kecepatan, waktu, dan percepatan; (2) 

menyusun eksperimen untuk menguji secara ilmiah suatu hipotesis; (3) 

memberikan nilai-nilai pada bagian-bagian sains. Kemampuan pertama disebut 

keterampilan intelektual karena keterampilan itu merupakan penampilan yang 

ditunjukan oleh siswa tentang oprasi intelektual yang dapat dilakukanya. 

Kemampuan kedua meliputi pengunaan strategi kognitif karena siswa perlu 

menunjukan keterampilan yang kompleks dalam situasi yang baru, dimana 

memberikan sedikit bimbingan dalam memilih dan menerapkan aturan dan 

konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga berhubungan dengan 
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sikap atau mungkin sekumpulan sikap yang dapat ditunjukan oleh perilaku yang 

mencerminkan pilihan tindakan terhadap kegiatan-kegiatan sains.
55

 

Dalam pelajaran akidah akhlak perbuatan akhlak adalah perbuatan 

yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi 

kepribadiannya, perbuatan akhlak juga merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah dan tampa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat 

melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, 

hilang ingatan, , tidur atau gila. dan perbuatan akhlak timbul dari dalam diri 

orang yang mengerjakannya, tampa ada paksaan atau tekanan dari luar.  

Dalam pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah memiliki 

karakteristik yaitu menekankan pada kemampuan untuk memahami keimanan 

dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu 

memperthankanny, serta menghayati dan mengamalkan  al-asma’ al-husna. 

Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri 

dengan akhlak terpuji, dan menjauhi akhlak tercela. Dalam hal ini setiap proses 

pembelajaran akidah akhlak mampu meningkatkan hasil belajar yang maksimal 

hal tersebut didasari dengan  kepribadian hidup yang mengarahkan dengan 

keimanan.
56
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat 

kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian dapat 

dikalsifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian tarapan (applied 

research) dan penelitian pengembangan (reseach and development). Selanjutnya 

berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian eksperimen, survey dan 

naturalistik.
57

 

 

B. Rancangan  Penelitian 

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas (PTK) merupakan bagian dari penelitian tindakan (action research) yang dilakukan 

oleh guru dan dosen dikelas (sekolah dan perguruan tinggi) tempat ia mengajar yang 

bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pembelajaran 

dikelas. 

Penelitian tindakan kelas suatu kegiatan ilmiah yang terdiri dari Penelitian + 

Tindakan + Kelas. 

1) Penelitian merupakan kegiatan mencermati sesuatu objek, menggunakan 

aturan  metodologi untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 
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untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

2) Tindakan merupakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3) Kelas merupakan kelompok peserta didik yang sama dan menerima pelajaran 

yang sama dari seorang guru. 

Suharsimi dan arikunto menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas 

(PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersamaan.
58

 

Secara umum, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dilaksanakan dalam 

bentuk siklus berulang-ulang, empat bagian utama yang ada dalam setiap 

siklus adalah sebagai berikut : (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan 

(acting), (3) pengamatan (observing), (4) refleksi (reflecting). Pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan kolaborasi antara 

peneliti, praktisi (guru, dosen, dan pendidik yang lainya) yang melibatkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Apabila guru mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk  kelasnya sendiri maka ia bertindak 

sebagai peneliti yang sekaligus praktisi.
59

 

 

                                                           
58

Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Gp Prees Group, 2012), h. 20-21 
59

 Ibid, h. 113. 



 

51 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung yang terletak di kec: 

Sukarame Bandar lampung. Pemilihan lokasi ini disertai dengan beberapa pertimbangan 

diantaranya; sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Bandar lampung, peneliti 

sering berhubungan dengan pihak pengelola sekolah karena sering mengisi kegiatan 

keagamaan yaitu kegiatan halaqoh untuk kelas ungul dan khusus. 

 

D. Persiapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Persiapan sebelum Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dibuat 

berbagai input instrumental yang akan dibangunkan untuk memberikan perlakuan 

dalam PTK, yaitu rencana pembelajaran yang akan dijadikan PTK, yaitu 

kompetensi dasar (KD); (a) kemampuan menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia; (b) kemampuan memahami keadaan penduduk dan 

pemerintah Indonesia. 

 

E. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas IX D Tahun 

pelajaran 2016-2017 yang terdiri dari 40 siswa dengan kompetensi perempuan 20 

orang  dan laki-laki 20 orang. 
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F. Sumber Data  

Sumber data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari  peserta didik 

dan guru. 

1. Siswa, untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar; 

2. Guru, untuk melihat tingkat keberhasilan  penerapan model Quantum 

Teaching dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

G. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

1) Metode Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.
60

 

metode ini   digunakan untuk mengamati secara langsung penerapan Model 

Quantum Teaching bagi siswa. 

2) Metode Tes 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang 

atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat 

perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis didalam dirinya.  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

prestasi belajar siswa pada tiap siklus. tes hasil difokuskan pada aspek 
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kognitif, hal ini dilakukan agar peneliti lebih terarah pada salah satu aspek 

hasil belajar yaitu hanya aspek kognitif saja, sehingga perbedaan hasil belajar 

antara sebelum menggunakan quantum teaching dan sesudah menggunakan 

quantum teaching,  mudah diamati perbedaannya. tes  ini dilakukan pada 

tiap akhir siklus dalam penelitian tindakan terhadap mata pelajaran. 

3) Metode Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenail suatu hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya.
61

  

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

terdiri dari; tes, observasi, dokumentasi dan wawancara. 

1) Observasi: dipergunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data 

tentang aktivitas peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar 

Akidah Akhlak 

2) Tes: menggunakan intrumen bentuk tes berupa butir soal pilihan ganda 

untuk mengukur hasil belajar peserta didik.
 62 
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H. Indikator Keberhasilan 

Ada dua indikator kinerja dalam PTK yang perlu dilihat yaitu peserta didik 

dan guru. 

1. Peserta didik 

a. Tes, “setiap peserta didik dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan 

individu) jika proporsi jawaban benar > 78%, dan suatu kelas dikatakan 

tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat 

> 85% peserta didik yang telah tuntas belajarnya.”
63

 

b. Observasi, keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

Akidah-Akhlak juga harus lebih meningkat dari siklus pertama sampai 

siklus ketiga. 

2. Guru 

Indikator kinerja guru dilihat dari cara mengajar dan keaktifan peserta 

didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Quantum 

teaching diterapkan. Peningkatan persentase dan keaktifan peserta didik ini 

dilihat pada setiap akhir siklus. 

 

I. Prosedur Penelitian 

 Sedangkan penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengajian 

suatu masalah. tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan 
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yang signifikan, melalui penerapan-penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Jika 

pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, 

maka hasilnya ialah penelitian pendidikan.
64

  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK 

(Classroom Action Research). Yakni sebuah penelitian yang memiliki peranan 

yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila 

di implementasikan dengan baik dan benar.
65

  

  Sifat penelitian ini dilihat dari Penelitian Tindakan Kelas bersifat  

partisifatif dalam arti bahwa penelitian terlibat dalam penelitan, bersifat 

kolaboratif karena melibatkan orang lain (Kolaborator) dalam penelitiannya, dan 

bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian secara 

alamiah, dalam artian penelitian berjalan sesuai dengan jalanya proses belajar 

mengajar, dengan cara mengadakan pengamata, melakukan penelitian secara 

sistematis, dan menarik kesimpulan sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh 

peneliti kualitatif.
66

 

  Penelitian tindakan kelas ini dapat didefinisikan sebagai suatu 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus 

sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (klaborasi) 

dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara 
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koloburatif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

mutu (kualitas)  proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan 

(treatment) tertentu dalam suatu siklus.
67

  

  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah kajian sistematik dari upaya 

perbaikan pelaksanaanpraktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi 

merekamengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.
68

 

  Dari berbagai pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diatas 

dapat disimpulkan, Penelitian Tindakan Kelas dapat didefenisikan sebagai suatu 

penelitian tindakan (Action Research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus 

sebagai peneliti dikelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (Kolaborasi) 

dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara 

kolaboratif dan partisifatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

mutu (Kualitas) proses pembelajaran di kelasnya  melalui suatu tindakan tertentu 

dalam suatu siklus. 

 Dibawah ini adalah gambar siklus penelitian menurut kemmis dan mc taggart. 
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Gambar I 

SIKLUS PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Bagan prosedur penelitian menurut Kemmis Dan Mc Taggart. 

 

Siklus I 

1. Perencanaan tindakan, sebagai berikut: 

a) Tim peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran 

b) Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan 

(treatment) yang diterapkan dalam PTK 

c) Membuat lembar kerja siswa 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

    Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS II 

? 

Refleksi 
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d) Membuat intrumen yang digunakan dalam siklus PTK dan menyusun alat 

evaluasi pembelajaran 

2. Pelaksanaan tindakan 

Diskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja tindakan 

perbaikan yang akan dikerjakan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan, 

sebagai berikut: 

a) Guru memulai dan mendorong atau mengerakan peserta didik untuk 

memusatkan perhatian kepada situasi belajar 

b) Guru dan peserta didik bersama-sama menetapkan pokok-pokok yang 

akan dijadikan unit 

c) Menetapkan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok-pokok 

persoalan tersebut diatas secara terperinci 

d) Merumuskan tujuan-tujuan yang bertalian dengan aspek-aspek tersebut 

di atas. 

3. Pengamatan tindakan 

Pengamatan-pengamatan dilakukan terhadap: (a) situasi kegiatan 

belajar mengajar; (b) keaktifan siswa; dan (c) kemampuan siswa dalam 

diskusi kelompok. 

4. Refleksi terhadap tindakan 

Pada tahapan refleksi peneliti melakukan analisis data dengan 

melakukan kategorisasi dan penyimpulan data yang telah terkumpul dalam 

tahapan pengamatan. Pada tahap ini juga peneliti melakukan evaluasi 



 

59 

 

terhadap kekurangan atau kelemahan dari implementasi tindakan sebagai 

bahan dan pertimbangan untuk perbaikan disiklus berikutnya.
69

 

 Siklus II dan III 

   Rencana tindakan siklus II dimaksudkan hasil refleksi dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Sedangkan kegiatan pada siklus III 

dimaksudkan sebagai hasil refleksi dan perbaikan terhadap pelaksaanaan 

pembelajaran pada siklus II. Tahapan tindakan siklus II dan siklus III mengikuti 

tahapan tindakan pada siklus I. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil tes, observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit – unit, melkukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain,
70

 

1) Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan melalui observasi, dokumentasi dan Tes. 
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2) Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang dicari tema dan 

folanya.dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan , keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan 

pada teman atau orang lain yang di pandang ahli. Melalui diskusi itu maka 

wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data 

yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 

3) Penyajian Data. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa  

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. 

Dengan mendisplaykan data maka  akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah di fahami tersebut. 

Bagi peneliti yang harus diperhatikan adalah harus selalu menguji apa 

yang telah di temukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat 

hipotesis itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan 
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ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu di dukung oleh data pada saat 

dikumpulkan dilapangan. Maka  hipotesis tersebut terbukti, dan akan 

berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori 

yang di temukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan 

dilapangan, dan selanjutnya di uji melalui pengumpulan data terus 

menerus. 

4) Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dari kegiatan 

analisis data, kegiatan ini dimaksudkan akan memberikan makna terhadap 

hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan dimensi – 

dimensi yang diuraikan.kesimpulan dituangkan dalam bentuk pernyataan 

singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan agar mudah dipahami maknanya. 

 

K. Indikator Pencapaian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas, yang mana 

dilaksanakan berdasarkan siklus. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dua 

siklus, tetapi jika ternyata belum memperoleh hasil yang diinginkan akan di 

lanjutkan ke siklus berikutnya. Ciri – ciri keberhasilan tersebut di tandai dengan 

adanya peningkatan yang terjadi setiap siklus dan hasil belajarnya sesuai 

ketentuan yang sudah ditentukan. 
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Penelitian ini memiliki pencapaian kerja yaitu adanya peningkatan hasil 

belajar pada mata pelajaran akidah akhlak pada setiap siklusnya. hal ini sesuai 

dengan “Master Learning” yaitu, kemajuan hasil, pembinaan bagi peserta yang 

kurang cepat memahami materi, dan pengayaan bagi siswa yang tuntas hasil 

belajarnya, dengan acuan pencapaian 100% . 

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :  

a) Adanya peningkatan nilai-nilai akidah akhlak 

b) Tercapainya kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan nilai 78 atau 

mencapai 85% diakhir siklus. 

Pada siklus II, pelaksanaanya berdasarkan refleksi dari siklus I dan 

pelaksanaanya pun sama, yaitu terdiri dari empat tahap pelaksanaanya yaitu : 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Namun dalam proses kegiatan 

pembelajaran siklus II ini telah banyak ditemukan kelemahan-kelemahan pda siklus I 

dan disini diadakan perbaikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang 

berada di atas tanah seluas 2 Ha dengan alamat Jl. Pulau Pisang No. 20 Korpri Raya, 

Sukarame, Bandar Lampung.  

Dari waktu ke waktu, MTs. Negeri 2 Bandar Lampung terus melakukan 

peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan proses pembelajaran, sehingga 

Alhamdulillah pada tahun 1998 MTs. Negeri 2 Bandar Lampung mendapat predikat 

Nasional sebagai MTs model dari menteri agama, dan pada tahun 2004 ditetapkan 

sebagai pilot project dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Oleh karena 

itu MTs. Negeri 2 Bandar Lampung merasa terpacu untuk terus dapat menghasilkan 

lulusan-lulusan yang berkualitas dan dapat melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK 

favorit. 

Adapun  Visi, Misi dan Tujuan MTs Negeri 2 Bandar Lampung yaitu: 

Visi     : Menjadi Madrasah Unggul yang Islami dan Berkualitas 

Misi   : Pertama; Membangun Madrasah yang memiliki Kompetensi Unggul dan     

Akhlaqul Karimah.  
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            Kedua; Membina dan Mengembangkan Potensi Akademik dan Non 

Akademik  Siswa.  

       Ketiga; Membangun Kepercayaan dan Kemitraan dengan Masyarakat 

Tujuan :  Menyiapkan lulusan yang sholeh dan cerdas serta memiliki             

optimisme menatap masa depan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung adalah sekolah Islam. Sekolah 

ini memiliki Fasilitas yang lengkap untuk kegiatan belajar mengajar. dan memiliki 3 

bagian kelas yang berbeda, yaitu Kelas Unggulan, Kelas Khusus, dan Kelas Reguler.  

Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung ini memiliki 2 Lapangan yaitu Lapangan 

upacara yang dipakai untuk melaksanakan upacara hari senin dan lapangan basket untuk 

berolahraga. Selain itu di Sekolah ini mempunyai Masjid yang besar. Jumlah siswa pada 

sekolah MTs 2 ini adalah 1200 siswa yang terbagi dalam kelas Unggul, Khusus, dan 

Reguler. 

Ekstrakulikuler pada sekolah ini cukup banyak, misalnya Rohis, Pramuka, 

Paskibra, Kir, Teknologi, Launa Cendikia, Kkr, dan lain-lain. Siswa dapat memilih eskul 

sesuai kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan. Sekolah MTs Negeri 2 ini sudah banyak 

memenangkan perlombaan dari berbagai sekolah. misalnya MTs Negeri 2 mendapatkan 

juara 2 Paskibra. Di MTs. Negeri 2 terdapat dua Laboratorium yaitu Lab. Ipa dan Lab. 

Komputer. Laboratorium Ipa digunakan untuk belajar ilmiah dan fisika dan Lab. 

Komputer untuk mengajarkan ilmu TIK dan melaksanakan EkstraKulikuler Teknologi. 
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Dan di Sekolah ini juga terdapat Perpustakaan yang didalamnya terdapat buku yang 

banyak. 

Pada Kelas Unggulan, Pelajaran pokok yang harus dipelajari siswa adalah 

Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Matematika, dan Tahfizul Quran. Sedangkan Kelas Khusus 

hanya Bahasa Inggris dan Tahfizul Quran. Oleh karena itu, Siswa Kelas Unggul berbeda 

dengan Siswa kelas Khusus. Kepala Sekolah di MTs. Negeri 2 Balndar Lampung adalah 

H. Nurhadi, M.Pd.I yang tahun lalu menggantikan jabatan Pak Ridwan S.Ag.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Observasi Awal 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

quantum teaching terlebih dahulu pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional yang selama ini diterapkan dalam pembelajaran pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs. Negeri 2 Bandar Lampung kemudian diakhir 

pembelajaran diadakan tes dengan memberi 10 soal pilihan ganda, hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pengetahuan awal peserta 

didik sebelum menggunakan model pembelajaran quantum teaching 

Nilai hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan model pembelajaran  

quantum teaching adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Nilai Hasil Belajar Peserta DidikKelas XI D 

Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

 

NO Nama Siswa Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM): 78 

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 53  √ 

6 Ardion Artha Reza 80 √  

7 Asri Qorutannisa 53  √ 

8 Daffa Aqilla Hindiyana 73  √ 

9 Darin Fatin Maharani 53  √ 

10 Deaz Maharani 73  √ 

11 Deni Firmansyah 80 √  

12 Dimas Prayoga 80 √  

13 Ibnu Abbas Al Qodri 53  √ 

14 Intan Hidayati 80 √  
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15 Irawan Abdullah 80 √  

16 Irfan Shallihin Al-Qhozi 73  √ 

17 Israfelli Naji Umar Muctar 66  √ 

18 Jennisya Indrivianka 73  √ 

19 Jumadi Pratama 80 √  

20 Kadek Arya Prasetya 60  √ 

21 Laila Ulfa Nur Azizah 53  √ 

22 M. Rohmaniza Wahyudi 60  √ 

23 Rafika Fitri Nuryanti 80 √  

24 M. Guruh Purnadigama 73  √ 

25 M. Nabil 80 √  

26 M. Nail 53  √ 

27 M. Rafei Alrangga 73  √ 

28 Mulatsih Malinggasari 66  √ 

29 Nailul Amaani 66  √ 

30 Nurul Salsabila 73  √ 

31 Pandu Adji Isma‟i Furnachosi 73  √ 

32 Rahmadanti Nurpratiwi 60  √ 

33 Shefa Hilma Utari 73  √ 

34 Silfi Salbiyanisa 86 √  

35 Tris Tianto 73  √ 

36 Valerian Calvin Havido 80 √  
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37 Wulan Saputri 73  √ 

38 Yana Jane 80 √  

39 Zahara Rahmawati Fitriana 80 √  

40 Zalika Mutiara Anabella 86 √  

 

 

Tabel 4 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI D 

Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

 

No Hasil Belajar Siswa Jumlah Persentase 

1 Tuntas   13 Orang 32.5% 

2 Tidak Tuntas   27 Orang 67.5% 

 Jumlah   40 Orang 100% 

 

Berdasarkan hasil tes dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran 

metode ceramah dan diskusi masih cukup kurang dan kurang dihubungkan dengan 

kebutuhan siswa dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran dengan menggunakan 

metode cermah dan diskusi kurang menjadikan  peserta didik aktif dalam 

pembelajaran karena peserta didik hanya mendengar dan mencatat penjelasan 
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guru, serta berdiskusi, itupun bagi yang mengerjakan tugas kelompoknya sehingga 

hasil belajar peserta didik pun masih banyak yang belum mencapai KKM sekolah. 

Maka dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik perlu adanya suatu 

model pembelajaran yang bisa menjadikan peserta didik aktif sehingga hasil belajar 

pun dapat dicapai. Disini penulis mencoba menerapkan model pembelajaran 

quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena pada 

model pembelajaran quantum teaching guru membimbing peserta didik untuk 

belajar berfikir dalam memecahkan permasalahan-permasalahan, berani 

mengeluarkan pendapat sehingga peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran. 

Dilihat dari aspek psikologis belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah bersandarkan kepada psikologi kognitif yang 

berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman, belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, 

tetapi sesuatu proses intraksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya, 

melalui proses ini sedikit demi sedikit peserta didik akan berkembang secara utuh. 

Hasil penelitian diuraikan dalam tahapan yang berupa siklus-siklus 

pembelajaran yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dikelas. Dalam 

pembelajaran ini dilakukan dalam dua siklus sebagaimana pemaparan berikut ini. 

SIKLUS I 
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Siklus pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 maret 2017 mulai 

pukul 08.00 – 09.30 WIB dengan jumlah peserta didik yang hadir 40 orang. materi 

pembelajaran pada siklus pertama ini adalah iman kepada qadha dan qadar. 

Pada siklus pertama ini terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi. 

a. Perencanaan (Planning) 

Peneliti dan guru bidang study akidah akhlak membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meyusun lembar observasi dan 

menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

b. Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan meliputi tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1) Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan ini guru mengucap salam dan 

berdoa bersama, mengkondisikan peserta didik kemudian dilanjutkan 

dengan mengabsen dan memotivasi siswa mengenai pentingnya 

kompetensi yang akan dipelajari. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi secara sistematis 

dan menjelaskankan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran quantum teaching. Kemudian guru membagi siswa 
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kedalam 5 kelompok. secara berkelompok siswa mendiskusikan topik 

permasalahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Masalah yang 

dibahas pada materi memahami iman kepada qadha dan qadar tentang 

meyakini ketentuan Allah serta percaya dan yakin dengan sepenuh hati 

serta meneguhkan akidahnya.  

Kemudian peserta didik dibimbing untuk menganalisis masalah 

tersebut, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dengan 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Kemudian peserta didik dibimbing 

untuk merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya dan peserta didik mengambil atau  

menarik kesimpulan. 

Selanjutnya setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulan yg telah didiskusikan dan memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi tiap-tiap pendapat kelompok. 

Setelah itu guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi 

kelompok tentang permasalahan yang baru dipecahkan. 

3) Kegiatan Penutup 

Guru mengadakan evaluasi yaitu tes akhir siklus untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran  dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. Kemudian 
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guru memberikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya . 

Pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan 

memberisalam kepada peserta didik. 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran dan 

tindakan berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Hasil pengamatan bahwa peserta didik belum terbiasa 

dengan belajar menggunakan model pembelajaran quantum teaching, 

banyak peserta didik yang belum berminat dan kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

d. Refleksi 

Setelah seluruh proses pembelajaran pada siklus pertama selesai 

dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching 

dan melaksankan tes. Peneliti dan guru bidang study mendiskusikan hasil 

pengamatan untuk menemukan kekurangan yang terdapat pada siklus 

pertama. Selanjutnya hasil temuan dimanfaatkan untuk melakukan 

perbaikan tindakan pada siklus kedua. Adapun hasil diskusi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Peserta didik belum terbiasa dengan belajar menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching, karena selama ini pembelajaran 

dilaksanakan menggunakan model pembelajaran ceramah dan diskusi. 



 

73 

 

2) Guru harus lebih mengarahkan peserta didik agar lebih aktif dalam 

mengeluarkan pendapat. 

3) Hasil belajar peserta didik sebagian sudah mencapai KKM hanya saja 

siswa belum terlihat aktif , hal ini terlihat saat guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah peserta 

didik terlihat kurang berminat dan kurang antusias dalam mengikuti 

pelajaran. 

Untuk memperbaiki kekurangan pada siklus pertama ini maka 

peneitian dilanjutkan pada siklus ke dua. 

SIKLUS II 

Siklus kedua dilaksanakan pada hari rabu tanggal 22 maret dan 29 maret 

2017 mulai pukul 08.00 – 09.30 WIB dengan jumlah peserta didik yang hadir 40 

siswa. Materi yang disampaikan pada siklus pertama ini adalah ciri-ciri orang yang 

beriman kepada qadha dan qadar dan perilaku  yang mencerminkan kepada qadha 

dan qadar.  

Pada siklus kedua ini terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, 

observasi, refleksi. 

a. Perencanaan 

Peneliti dan guru bidang study mendiskusikan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus kedua, mempelajari hasil refleksi siklus pertama dan 

menggunakannya sebagai masukan pada tindakan siklus ke dua. 
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b. Pelaksanaan 

Peneliti dengan guru bidang study melaksanakan pembelajaran 

berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran masih menerapkan model 

pembelajaran Quatum Teaching. Pada siklus kedua pembelajaran terdiri dari 

tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan ini, dan kegiatan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan ini guru memulai pelajaran 

dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama, mengkondisikan 

peserta didik kemudian dilanjutkan dengan mengabsen dan 

memotivasi siswa mengenai pentingnya kompetensi yang akan 

dipelajari serta mengulas materi yang telah dipelajari minggu lalu 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi secara 

sistematis kemudian siswa duduk secara berkelompok sesuai dengan 

kelompoknya minggu lalu. Secara berkelompok siswa 

mendiskusikan topik permasalahan yang sudah ditugaskan oleh guru 

pada minggu lalu yaitu untuk memecahkan masalah serta siswa 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Masalah yang dibahas pada materi 

memahami ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar dan 

perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qadha dan qadar. 
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Kemudian peserta didik dibimbing untuk merumuskan hipotesis, 

yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan 

masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan peserta 

didik mengambil atau  menarik kesimpulan.Selanjutnya setiap 

perwakilan kelompok menyampaikan hasil kesimpulan yg telah 

didiskusikan dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi tiap-tiap pendapat kelompok. Setelah itu guru 

memberikan penguatan materi terhadap hasil diskusi kelompok 

tentang permasalahan yang baru dipecahkan. 

3) Kegiatan Penutup 

Guru mengadakan evaluasi yaitu tes akhir siklus kedua untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran  dengan 

menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Kemudian 

Pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan 

mengucapkansalam kepada peserta didik. 

a. Observasi 

Hasil pengamatan pada siklus kedua ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik sudah terlihat aktif dalam menanggapi 

suatu permasalahan yang sedang dipecahkan, suasana pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan tercipta pada siklus kedua ini. 

b. Refleksi 
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Setelah proses pembelajaran selesai peneliti dan guru bidang 

study mendiskusikan refleksi pada siklus kedua ini. Hasil refleksi pada 

siklus kedua ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi 

pada hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat diketahui bahwa sudah 

banyak peserta didik yang dapat memenuhi KKM sekolah yang harus 

dicapai . peserta didik juga lebih bersemangat dan lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran serta peserta didik lebih menyukai kondisi 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching. 

Dengan demikian, peneliti memandang bahwa penelitian ini tidak 

diteruskan pada tindakan selanjutnya. 

 

C. Pembahasan 

Penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam pelaksanaan PTK ini hanya 

penilaian kognitif yang diadakan setiap akhir siklus dengan mengadakan tes sebagai alat 

untuk  mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan 

pada kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan tes individual ini dilakukan setiap akhir 

pembelajaran  pada pertemuan terakhir disetiap siklus.  

Data yang telah didapat kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat 

ketuntasan belajar dalam pembelajaran dikelas. Data hasil belajar yang telah dianalisis 
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selanjutnya digunakan untuk refleksi dan memperbaiki kekurangan atau kendala yang 

ditemukan pada siklus sebelumnya. 

Pada siklus pertama hasil belajar peserta didik sebagian sudah mencapai KKM 

hanya saja siswa belum terlihat aktif , hal ini terlihat saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk memecahkan masalah peserta didik terlihat kurang 

berminat dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Berikut ini merupakan data yang menunjukkan ketuntasan belajar peserta didik 

pada siklus pertama yang disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5 

Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Di MTs. Negeri 2 Bandar Lampung 

Pada Siklus I 

NO Nama Siswa Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM): 78 

TUNTAS 

(T) 

TIDAK  TUNTAS 

(TT) 

1 Ahmad Frantoni Aji 80 √  

2 Alisha Andani 80 √  

3 Amru Rokan Thoriq 80 √  

4 Andika Putra Kurniawan 80 √  

5 Andina Rahma Zakiyah 73  √ 

6 Ardion Artha Reza 93 √  
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7 Asri Qorutannisa 73  √ 

8 Daffa Aqilla Hindiyana 80 √  

9 Darin Fatin Maharani 66  √ 

10 Deaz Maharani 80 √  

11 Deni Firmansyah 93 √  

12 Dimas Prayoga 93 √  

13 Ibnu Abbas Al Qodri 73  √ 

14 Intan Hidayati 93 √  

15 Irawan Abdullah 93 √  

16 Irfan Shallihin Al-Qhozi 86 √  

17 Israfelli Naji Umar Muctar 66  √ 

18 Jennisya Indrivianka 80 √  

19 Jumadi Pratama 93 √  

20 Kadek Arya Prasetya 60  √ 

21 Laila Ulfa Nur Azizah 93 √  

22 M. Rohmaniza Wahyudi 80 √  

23 Rafika Fitri Nuryanti 93 √  

24 M. Guruh Purnadigama 80 √  

25 M. Nabil 86 √  

26 M. Nail 66  √ 

27 M. Rafei Alrangga 80 √  

28 Mulatsih Malinggasari 80 √  
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29 Nailul Amaani 80 √  

30 Nurul Salsabila 80 √  

31 Pandu Adji Isma‟i Furnachosi 80 √  

32 Rahmadanti Nurpratiwi 73  √ 

33 Shefa Hilma Utari 66  √ 

34 Silfi Salbiyanisa 73  √ 

35 Tris Tianto 86 √  

36 Valerian Calvin Havido 73  √ 

37 Wulan Saputri 80 √  

38 Yana Jane 80 √  

39 Zahara Rahmawati Fitriana 80 √  

40 Zalika Mutiara Anabella 80 √  

 

Berdasarkan data hasil belajar pada siklus pertama diatas dari 40 peserta didik 

dapat diketahui bahwa terdapat 29 (72,5%) orang siswa yang mendapat ketuntasan belajar. 

Sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berjumlah 11 orang (27,5%). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 6 

Persentase Ketuntasan Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di 

MTs. Negeri 2 Bandar Lampung 

Pada Siklus I 
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No Hasil Belajar Siswa Jumlah Persentase 

1 Tuntas 29 Orang 72,5% 

2 Tidak Tuntas 11 Orang 27,5% 

 Jumlah 40 Orang 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

hal ini ditunjukkan dari perolehan persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang 

mengalami peningkatan dari sebelum pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching. Walaupun pembelajaran telah mengalami 

peningkatan tetapi masih banyak peserta didik  yang belum mencapai KKM sekolah 

dan indikator keberhasilan . Sehingga tindakan dilanjutkan pada siklus berikutnya 

yaitu siklus kedua. 

Pada siklus kedua ini secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Dan adanya 

peningkatan pada hasil belajar peserta didik, hal ini diketahui bahwa peserta didik 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang harus dicapai. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 7 

Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Di MTs. Negeri 2 Bandar Lampung 
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Pada Siklus II 

NO Nama Siswa Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM): 78 

TUNTAS 

(T) 

TIDAK  TUNTAS 

(TT) 

1 Ahmad Frantoni Aji 93 √  

2 Alisha Andani 80 √  

3 Amru Rokan Thoriq 93 √  

4 Andika Putra Kurniawan 73  √ 

5 Andina Rahma Zakiyah 80 √  

6 Ardion Artha Reza 100 √  

7 Asri Qorutannisa 80 √  

8 Daffa Aqilla Hindiyana 93 √  

9 Darin Fatin Maharani 73  √ 

10 Deaz Maharani 93 √  

11 Deni Firmansyah 100 √  

12 Dimas Prayoga 100 √  

13 Ibnu Abbas Al Qodri 80 √  

14 Intan Hidayati 80 √  

15 Irawan Abdullah 93 √  

16 Irfan Shallihin Al-Qhozi 93 √  

17 Israfelli Naji Umar Muctar 80 √  

18 Jennisya Indrivianka 100 √  
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19 Jumadi Pratama 100 √  

20 Kadek Arya Prasetya 80 √  

21 Laila Ulfa Nur Azizah 93 √  

22 M. Rohmaniza Wahyudi 80 √  

23 Rafika Fitri Nuryanti 80 √  

24 M. Guruh Purnadigama 73  √ 

25 M. Nabil 93 √  

26 M. Nail 93 √  

27 M. Rafei Alrangga 100 √  

28 Mulatsih Malinggasari 93 √  

29 Nailul Amaani 93 √  

30 Nurul Salsabila 93 √  

31 Pandu Adji Isma‟i Furnachosi 93 √  

32 Rahmadanti Nurpratiwi 86 √  

33 Shefa Hilma Utari 84 √  

34 Silfi Salbiyanisa 93 √  

35 Tris Tianto 86 √  

36 Valerian Calvin Havido 93 √  

37 Wulan Saputri 86 √  

38 Yana Jane 80 √  

39 Zahara Rahmawati Fitriana 86 √  

40 Zalika Mutiara Anabella 86 √  
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Berdasarkan data hasil belajar pada siklus kedua diatas dari 40 peserta didik 

dapat diketahui bahwa terdapat 37 (92,5%) orang siswa yang mendapat ketuntasan 

belajar. Sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berjumlah 3 

orang (7,5%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 8 

Persentase Ketuntasan Belajar Peserta Didik Kelas IX D Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di 

MTs. Negeri 2 Bandar Lampng 

Pada Siklus II 

No Hasil Belajar Siswa Jumlah Persentase 

1 Tuntas 37 Orang 92,5% 

2 Tidak Tuntas 3 Orang 7,5% 

 Jumlah 40 Orang 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas pada siklus kedua  ini dapat disimpulkan bahwa 

adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa serta pembelajaran dengan 

menggunakan Quantum Teaching ini sudah dapat memenuhi indikator 

keberhasilan. Dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching dapat 

membawa perubahan positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Pada penelitian tindakan kelas ini pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching, peneliti menentukan standar ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan pada teori mastery learning (belajar tuntas).  Penentuan 

batas pencapaian ketuntasan belajar apabila peningkatan hasil belajar peserta didik 

mencapai lebih dari 75 % adalah 85 % pada siklus terakhir. 

Tabel 9 

Data Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Dengan Diterapkannya 

Model Quantum Teaching Pada Siklus I Dan II Kelas IX D MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung 

No Nama siswa 
NilaiPra   

siklus 

Nilai siklus I 

Nilai Siklus   

II 

T TT 

1 Ahmad Frantoni Aji 82 80 93 √  

2 Alisha Andani 53 80 80 √  

3 Amru Rokan Thoriq 60 80 93 √  

4 Andika Putra 

Kurniawan 
53 80 73  √ 

5 Andina Rahma 

Zakiyah 
53 73 80 √  

6 Ardion Artha Reza 80 93 100 √  

7 Asri Qorutannisa 53 73 80 √  

8 Daffa Aqilla. H 73 80 93 √  

9 Darin Fatin Maharani 53 66 73  √ 

10 Deaz Maharani 73 80 93 √  
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11 Deni Firmansyah 80 93 100 √  

12 Dimas Prayoga 80 93 100 √  

13 Ibnu Abbas Al Qodri 53 73 80 √  

14 Intan Hidayati 80 93 80 √  

15 Irawan Abdullah 80 93 93 √  

16 Irfan Shallihin Al-

Qhozi 
73 86 93 √  

17 Israfelli Naji Umar 

Muctar 
66 66 80 √  

18 Jennisya Indrivianka 73 80 100 √  

19 Jumadi Pratama 80 93 100 √  

20 Kadek Arya Prasetya 60 60 80 √  

21 Laila Ulfa Nur Azizah 53 93 93 √  

22 M. Rohmaniza 

Wahyudi 
60 80 80 √  

23 Rafika Fitri Nuryanti 80 93 80 √  

24 M. Guruh 

Purnadigama 
73 80 73  √ 

25 M. Nabil 80 86 93 √  

26 M. Nail 53 66 93 √  

27 M. Rafei Alrangga 73 80 100 √  

28 Mulatsih Malinggasari 66 80 93 √  

29 Nailul Amaani 66 80 93 √  
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30 Nurul Salsabila 73 80 93 √  

31 Pandu Adji Isma‟i 

Furnachosi 
73 80 93 √  

32 Rahmadanti 

Nurpratiwi 
60 73 86 √  

33 Shefa Hilma Utari 73 66 84 √  

34 Silfi Salbiyanisa 86 73 93 √  

35 Tris Tianto 73 86 86 √  

36 Valerian Calvin 

Havido 
80 73 93 √  

37 Wulan Saputri 73 80 86 √  

38 Yana Jane 80 80 80 √  

39 Zahara Rahmawati 

Fitriana 
80 80 86 √  

40 Zalika Mutiara 

Anabella 
86 80 86 √  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus pertama dan kedua maka hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Gambar 2 

Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak Dengan Diterapkannya Model  

Quantum Teaching Dari Pra Siklus-Siklus II Kelas IX D  

Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

  

 

Tabel 10 

Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Iman kepada Qadha dan Qadar dan ciri 

orang yang beriman kepada Qadha dan Qadar 

Di MTs. Negeri 2 Bandar Lampung 

No Keterangan Siklus I Siklus II 

1 Nilai Tertinggi 93 100 

2 Nilai Terendah 60 73 

3 Nilai Rata-rata 79.25 88.425 

4 Persentase Ketuntasan 72,5% 92,5% 

Pra siklus Siklus I Siklus II

27,5% 

72,5% 

92, 5% 72,5% 

27, 5% 

7, 5% 

Kurva hasil belajar 
Tuntas Tidak Tuntas
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Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik 

meningkat yaitu dari 79.25 dengan persentase ketuntasan 72,5 % pada siklus 

pertama dan meningkat menjadi 88.425 dengan persentase ketuntasan 92,5% , 

dengan nilai tertinggi 90 pada siklus pertama dan nilai tertinggi 100 pada siklus 

kedua. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan 

memahami iman kepada qadha dan qadar Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching membuat peserta didik terlibat secara aktif 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sehingga peserta didik lebih 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Suasana pembelajaran lebih efektif 

dan menyenangkan. 

Dari data diatas dikemukakan bahwa : 

1. Melalui siklus I sampai siklus II hasil belajar peserta didik mengalami 

kenaikan signifikan 

2. Pada akhir penelitian, hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas IX 

D MTs Negeri 2 Bandar Lampung 88, 425% 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari penulisan skripsi yang penulis buat dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar Akidah Akhlak, karena sudah diujicoba dengan penerapan 2 siklus. 

Pada siklus pertama hasil belajar akidah akhlak yang tuntas mencapai 72,5% 

pada KKM 78.  

Namun hal tersebut belum mencapai target standarisasi yang telah 

ditetapkan yakni minimal siswa yang tuntas mencapai 92,5%. Maka perlu 

dilaksanakan siklus II dengan memperbaiki kekuranggan yang terdapat pada 

siklus I. Kemudian pada siklus II terdapat proses peningkatan hasil belajar 

hingga mencapai 92,5% yang tuntas. Maka dengan pencapaian tersebut dapat 

dikatakan model pembalajaran yang di terapkan dapat diterima yakni 

Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas IX D Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran-saran 

umpan balik dan tindak lanjut dalam pengelolahan kegiatan belajar mengajar 

khususnya dalam mata pelajaran akidah akhlak yaitu: 
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1. Agar pendidik lebih mengaplikasikan model pembelajaran quantum 

teaching dalam proses belajar mengajar akidah akhlak, agar hasil belajar 

peserta didik lebih meningkat. 

2. Kepada peserta didik hendaknya lebih aktif dan lebih serius dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan akhir proses pembelajaran 

dapat tercapai. 

3. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran yang lain yang dapat 

membangkitkan keaktifan peserta didik untuk belajar akidah akhlak 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang 

telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan kripsi ini masih banyak 

kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dan semoga skripsi ini 

bermanfaat khususnya bagi penulis sebagai pengealaman yang sangat tinggi 

nilainya dan bagi pemaca umumnya sebagai bahan pembendaharaan ilmu. 

Akhirnya hanya Allah SWT penulis memohon ridha dan maghfirah. Aamiin  
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