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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Biologi  

Biologi merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam rumpun ilmu 

pengetahuan alam (IPA/sains). Ilmu sains berkaitan dengan cara mencari tahu 

(inquiry) tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran bukan hanya 

sebagai penguasaan kumpulan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi di 

sekolah menengah atas di harapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari.  

Sehubungan dengan itu, pembelajaran biologi menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi bagi 

peserta didik untuk menjelajahi alam sekitarnya, dan mengarahkan mereka 

mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan 

alam sekitar. Standar kompetensi dalam kurikulum pembelajaran biologi 

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 

proses sains. Keterampilam proses ini meliputi keterampilan mengamati, 

mengajukan hipotesis, dengan menggunakan alat dan bahan dengan selalu 

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, mengajukan 

pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan 

hasil temuan secara lisan dan tertulis, menggali dan memilahkan informasi 
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faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan 

masalah sehari-hari.  

Mata pelajaran biologi dikembangkan melalui kemampuan berpikir, 

analisis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar. Penyelesaian masalah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dilakukan 

dengan menggunakan pemahaman dengan bidang matematika, fisika, kimia 

dan pengetahuan pendukung lainnya.  

 

2. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

a. Pengertian  

Pembelajaran Quantum Teaching adalah pembelajaran yang mampu 

menciptakan interaksi dan keaktifan siswa, sehingga kemampuan, bakat, 

dan potensi siswa dapat berkembang, yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan aktivitas belajar dengan menyingkirkan hambatan belajar 

melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar 

secara mudah. Pada proses pembelajaran quantum teachingterjadi 

penyelarasan dan pemberdayaan komunitas belajar, sehingga guru dan 

siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran sama- sama merasa senang 

dan saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal.  

Model pembelajaran Quantum Teaching adalah model yang 

digunakan dalam rancangan penyajian dalam belajar yang dirangkai 

menjadi sebuah paket yang multikecerdasan, dan mencakup petunjuk 

spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan 

menyenangkan (Deporter, 2008). Pembelajaran Quantum Teaching 

http://www.inforppsilabus.com/2012/04/quantum-teaching.html
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bersandar pada konsep ini : Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan 

Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka (Deporter, 2008). Inilah asas 

utama Quantum Teaching. Maksud dari asas di atas adalah guru harus 

membangun jembatan atau arahkan jalan untuk memasuki kehidupan 

siswa. Dengan memasuki dunia siswa berarti guru mempunyai hak 

mengajar, sehingga siswa dengan sukarela, antusias dan semangat untuk 

mengikuti pelajaran.  

Adapun tujuan dari pembelajaran Quantum Teaching adalah untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar 

yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang 

dibutuhkan oleh otak, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup 

dan karir dan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. 

Pembelajaran Quantum teaching berpangkal pada psikologi kognitif, dan 

bukan fisika quantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep quantum 

dipakai, pembelajaran kuantum juga bersifat humanistis dan lebih 

konstruktivistis .  

 

b. Ciri dan Prinsip Dasar dari Pembelajaran Quantum Teaching 

1) Membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia 

guru ke dalam dunia siswa.  

2) Proses pembelajaran diumpamakan seperti orkestra simfoni, yang 

secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Segalanya berbicara; Segalanya dari lingkungn kelas hingga 

bahasa tubuh seorang guru, dari kertas yang guru bagikan hingga 
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rancangan pelajaran seorang guru, semuanya mengirim pesan 

tentang belajar.  

b) Segalanya bertujuan; semua yang terjadi dalam proses 

pembelajaran mempunyai tujuan.  

c) Pengalaman mendahului pemberian nama.  

d) Mengakui setiap usaha 

e) Merayakan/memberi penghargaan terhadap hasil belajar siswa.  

 

c. Langkah- Langkah dari Pembelajaran Quantum Teaching 

1) Pengkondisian Awal 

Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental siswa 

mengenai model pembelajaran qantum yang menuntut keterlibatan 

aktif siswa. Melalui pengkondisian awal akan memungkinkan 

dilaksanakannya proses pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan yang 

dilakukan dalam pengkondisian awal meliputi: penumbuhan rasa 

percaya diri siswa, motivasi diri, menjalin hubungan, dan ketrampilan 

belajar.  

 

2) Penyusunan Rancangan Pembelajaran 

Tahap ini sama artinya dengan tahap persiapan dalam 

pembelajaran biasa. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

penyiapan alat dan pendukung lainnya, penentuan kegiatan selama 

proses belajar mengajar, dan penyusunan evaluasi.  
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3) Pelaksanaan Metode Pembelajaran Quantum Teaching 

Tahap ini merupakan inti penerapan model pembelajaran 

Quantum. Kegiatan dalam tahap ini meliputi T-A-N-D-U-R: a) 

penumbuhan minat, b) pemberian pengalaman umum, c) penamaan 

atau penyajian materi, d) demonstrasi tentang pemerolehan 

pengetahuan oleh siswa, e) pengulangan yang dilakukan oleh siswa, f) 

perayaan atas usaha siswa.  

a) Penumbuhan minat (T= Tumbuhkan minat) 

Dalam tahap ini, guru berperan penting dalam menumbuhkan 

minat belajar peserta didiknya, agar nantinya dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu dari diri siswa sehingga mampu meningkatkan 

minat belajar dari peserta didik tersebut. Penumbuhan minat siswa 

untuk belajar dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan yaitu mengkondisikan suasana kelas lebih rileks 

tetapi serius.  

b) Pemberian pengalaman umum (A= Alami) 

Pada langkah ini guru memberikan kesempatan siswa untuk 

menceritakan pengalaman yang telah siswa alami terkait dengan 

materi yang akan diajarkan, sehingga ada motivasi dari siswa yang 

pernah mengenal materi tersebutuntuk lebih mengembangkan 

pengalamannya juga bagi yang sama sekali belum pernah 

mengenal menjadi lebih tertarik dan tertantang untuk 

mempelajarinya. Selain itu guru memberikan tugas mandiri kepada 
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siswa tentang materi yang akan dipelajari dengan harapan siswa 

telah mempunyai pengalaman sebelum mengikuti pelajaran 

c) Penamaan atau penyajian materi(N= Namai) 

Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari secara lengkap setelah siswa menceritakan pengalaman 

yang telah didapat, sehingga dalam penamaan siswa telah memiliki 

bekal dan penguasaan materi oleh siswa dapat lebih maksimal.  

d) Demonstrasi pengetahuan siswa (D = Demonstrasi) 

Demonstrasi dilakukan dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempresentasikan hasil tugas mandiri yang 

telah diberikan oleh guru sebelumnya, baik kepada teman 

kelompoknya maupun kepada seluruh siswa. Dengan cara ini, 

diharapkan rasa percaya diri siswa lebih meningkat karena diberi 

kesempatan untuk menunjukkan “hasil karyanya” (hasil tugas 

mandiri).  

e) Pengulangan yang dilakukan oleh siswa (U = Ulangi) 

Pengulangan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengulas kembali materi yang telah 

disampaikan oleh guru, caranya dengan bercerita kepada teman 

kelompoknya, maupun kepada seluruh siswa.  

f) Perayaan atas usaha siswa (R = Rayakan) 

Perayaan merupakan salah satu bentuk motivasi yang 

dilakukan oleh guru dengan memberikan pujian kepada siswa yang 

berhasil maupun yang tidak berhasil menjawab pertanyaan dan 
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tidak secara langsung menyalahkan jawaban siswa yang kurang 

tepat, selain itu perayaan dilakukan dengan melakukan tepuk 

tangan bersama-sama ketika jam pelajaran berakhir. Kondisi ini 

diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar. Begitu pula jika 

ada yang tidak berhasil juga diberikan pujian atas usaha yang 

dilakukan agar tidak patah semangat dan lebih giat lagi berlatih.  

 

4) Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan terhadap proses dan produk untuk melihat 

keefektifan model pembelajaran yang digunakan. Langkah- langkah 

pembelajaran metode pembelajaran ceramah bermakna dan 

dilaksanakan dengan tahap-tahap: 

a. Guru mengecek pengetahuan siswa tentang materi yang akan 

diajarkan 

b. Guru menerangkan dan menyampaikan materi pelajaran di depan 

kelas dengan metode ceramah, di sini siswa mendengarkan apa 

yang disampaikan guru dan mencatat hal-hal yang penting di buku 

tulis.  

c. Guru memberikan contoh soal dan mengadakan tanya jawab pada 

siswa tentang materi.  

d. Guru memberikan latihan soal atau memberi pekerjaan rumah.  

e. Guru dan siswa secara bersama- sama membahas hasil pekerjaan 

siswa dan mengambil kesimpulan.  

f. Guru mengadakan evaluasi.  
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d. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Quantum Teaching 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dalam 

prosesnya begitu jugadengan model pembelajaran quantum teaching. 

Adapun kelebihannya antara lain (Shoimin, 2014): 

1) Dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu 

pikiran yang sama.  

2) Karena quantum teaching lebih melibatkan siswa, saat proses 

pembelajaran perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang 

dianggap penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat 

diamati secara teliti.  

3) Karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak.  

4) Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.  

5) Siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri.  

6) Karena model pembelajaran quantum teaching membutuhkan 

kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan 

siswa untuk belajar, secara tidak langsung guru terbiasa untuk berfikir 

kreatif setiap harinya.  

Selain kelebihan tersebut pembelajaran model qantum teaching 

memiliki kekurangannya diantaranya sebagai berikut: 

1) Model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di 

samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin 

terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain.  
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2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak 

selalu tersedia dengan baik.  

3) Karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha 

seseorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dll 

dapat mengganggu kelas lain.  

4) Model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa 

ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif.  

 

3. Aktivitas Belajar Biologi  

Aktivitasbelajar adalahkegiatan, kesibukan, atau keaktifan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani sebagai hasil latihan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah lakuyang relatif tetap sebagai usaha untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Arti lain aktivitas belajar peserta didik 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan 

pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai, sikapdan keterampilan pada peserta 

didik sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja (Rochman Natawijaya 

2005).  

Dalam kegiatan belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas kegiatan belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Kegiatan-

kegiatan yang termasuk aktivitas dalam kegiatan belajar, misalnya: bertanya, 

memberi tanggapan, mengerjakan tugas-tugas, mendengarkan dan mencatat 

penjelasan guru, menjawab pertanyaan guru, berdiskusi dengan peserta didik 

lain, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran akan mengakibatkan suasana kelas menjadi 
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kondusif dan masing-masing peserta didik dapat melihat kemampuannya 

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan 

pula terbentuknya pengetahuan dan pemahaman yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi belajar.  

Aktivitas dalam proses pembelajaran di sekolah dibedakan menjadi 

beberapa jenis. Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011) jenis-jenis aktivitas 

belajar di sekolah adalah: 

a. visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, dan pekerjaan orang lain,  

b. oral activities, misalnya menyatakan, menjelaskan, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi 

c. listening activities, misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato 

d. writingactivities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin 

e. drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta diagram 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak 

f. mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisa, membuat hubungan, mengambil keputusan dan 

emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  

Jenis-jenis aktivitas tersebut diharapkan mampu dilakukan oleh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tidak lepas dari peranan guru 
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dalam menarik perhatian siswa agar aktif selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

siswa menjadi kunci pokok terciptanya interaksi yang tinggi antara guru dan 

siswa dan antar siswa itu sendiri. Keaktifan siswa dapat tercapai apabila 

tercipta suasana belajar yang bervariasi. Aktivitas belajar yang bervariasi akan 

menciptakansuasana yang lebih dinamis dan tidak membosankan. Dalam hal 

ini kreatifitas guru sangat diperlukan agar dapat merencanakan kegiatan siswa 

yang sangatbervariasi tersebut.  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivias belajar 

1) Faktor internal 

a) Aspek psikologis 

(1) Kecerdasan  

Kecerdasan atau intelegensi yaitu kecakapan yang terdiri dari 

kecakapan dalam menghadapi dan menyesuaikan diri kedalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif.  

(2) Perhatian  

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa maupun 

kepada suatu objek atau sekumpulan objek.  

(3) Minat 

Minat meruapakan suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, yang 

berguna untuk mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar 

siswa dalam bidang studi tertentu.  
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(4) Bakat  

Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang di bawa sejak 

lahir. Kecakapan ini akan semakin nyata setelah adanya latihan.  

(5) Motivasi  

Menurut Hamalik (2001) motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri(pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnyaperasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

b) Aspek fisiologis 

Aspek biologis berkenaan dengan keadaan mempengaruhi belajar 

berkenaan dengan keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang.  

a) Faktor eksternal  

Aspek eksternal meliputi:  

(1) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap 

aktivitas belajar peserta didik. Lingkungan sosial 

diantaranya adalah orangtua, guru, teman-teman peserta 

didik dan lain-lain. Teman-teman aktif dan bersemangat 

dalam pembelajaran juga akan mempengaruhi positif 

terhadap aktivitas belajar peserta didik.  

(2) Lingkungan non-sosial 

Faktor lingkungan noon-sosial menyangkut banyak hal, 

antara lain: cuaca, kondisi tempat, dan lain-lain.  
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(3) Simulasi belajar  

Adapun yang dimaksud simulasi belajar adalahsegala hal di 

luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan 

reaksi atau perbuatan belajar.  

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah “scholastic 

achievement atau academic achievement” adalah seluruh kecakapan dan 

hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar disekolah yang 

dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai yang berdasarkan tes hasil 

belajar (Briggs, 2011).  

Dalam setip mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti 

setiap peserta didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik,  

sebab hasil belajar yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai 

tujuannya. Hasil belajar yang baik hanya dapat dicapai melalui 

prosesbelajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak optimal sangat slulit 

di harapkan terjadinya hasil belajar yang baik.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didk melalui 

kegiatan belajar(Abdurrahman dalam Jihad, 2008). Hasil belajar menurut 

Arikunto dalam Ekawarna (2011), suatu hasil yang di peroleh peserta 

didik setelah mengikuti proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Hasil 

belajar ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, atau kata-kata 

baik, dan sebagainya.  
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Menurut Benyamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar yaitu 

kognitif, fektif dan psikomotorik. Sedangkan menurut Hamalik dalam 

Ekawarna (2011) hasil belajar adalah perubahan tingkahlakupada diri 

peserta didik, yang dapat diamati dan diukur perubahan pengetahuan, 

sikap dan ketermpilan.  

Untuk memeroleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian 

dalam bentuk tes yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk 

mengukurtingkat penguasaan peserta didik. Kemajuan prestasi belajar 

peserta didik tidak saja diukur dari tingkat penguasaanilmu 

pengetahuantetapi juga sikap dan segala hal yang dipelajari di sekolah, 

baik itu menyangkut pengetahuan, sikap danketerampilan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasila 

belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik setelahterjadinya 

proses pembelajaran yang ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oeh 

guru setiap selesai memberikan materi pelajaran dalam satu pokok 

bahasan.  

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajaradalah kemampuan yang diiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan 

yangsangat penting dalam proses pembelajaran. Proese penilaian terhadap 

hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan 

peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnyamelalui 

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informsai tersebut guru daapat 
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menyusun dan membina kegiatan- kegiatan peserta didik lebih lanjut, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun individu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menuru Munadi 

dalam Rusman (2012), meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu : 

1) Faktor internal 

a) Faktor psilogisbaik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

dari pengalaman  

b) Faktoer intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kognitif, dan daya nalar peserta didik  

2) Faktor eksternal: a. Faktor lingkungan yang meliputi lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial.  

Selain yang dikemukan di atas ada banyak lagi faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, diantarnya: a) bahan pelajaran 

berdasrkan luas atau sempit materi pelajaran. b) metode mengajar yang 

digunakan harus tepat dan menyenangkan . c) media pendidikan guna 

menujang pemahaman peserta didik.  

 

B. Hasil Penelitian Relevan  

Sebagai bahan pertimbangan penulis merangkum beberapa hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh: 

1. Widiastuti yang berjudul” penerapan model pembelajaran qantum teaching 

dengan LKSbergambar pada pembelajaran biologi materi system ekskresi 

peserta didik dikelas IX-A SMP Negeri 2 Geneng-Ngawi tahun ajaran 

2014/2014. Berdasarkan hasil analisis terhadap pre-test disimpulkan bahwa 
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sebagian besar (55, 56%) siswa kelas IX SMPN 2 Geneng- Ngawi cenderung 

mempunyai aktivitas belajar dan kompetensi yang masih rendah tentang 

mengenal cara-cara perkembangiakan, serta hanya 44,44% siswa yang lainnya 

telah memenuhi syarat KKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan 

dengan cara melaksanakan pembelajaran dengan model Qantum Taching.  

2. Nur Hidayah pada tahun 2009 mahasiswa Walisongo Semarang, fakultas 

Tarbiyah dengan judul ”Penerapan Model Pembelajaran Qantum 

Teachingdengan Menggunakan Alat Peraga untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar dan Hasil Belajar Pesrta Didik Pada Materi keanekaragaman hayatidi 

Kelas X B”SMA Negeri 4 Brangsong . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran Quantum Teaching dengan menggunakan alat peraga 

mampu meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar pesrta didik pada 

materi keankearagaman hayatidi kelas X B Mts N Brangsong.  

3. Penelitian Retno Kartikasari (2011), dengan judul “ Upaya Peningkatan 

Pembelajaran IPA Kelas V Melalui Penerapan Model pembelajaran Qantum 

Teachingdi SDN Merjosari 1 Malang” Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penggunaan model pembelajaranQuantum Teachingpada pembelajaran IPA di 

kelas V SDN Merjosari 1 malang dapat dilaksanakanefektif.  

Merujuk dari beberapa temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

model pembelajaran Quantum Teaching (QT), peneliti merasa tertarik 

untukmenggunakan model tersebut dalam penelitian ini.  
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka berpikir model Quantum Teaching 

 

 

Permasalahan yang timbul pada kelas yang diteliti antara lain kurangnya 

aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar peserta 

didik juga semakin rendah. Hal ini mempengaruhi mutu pendidikan peserta didik 

di kelas tersebut semakin rendah. Peneliti menerapkan model pembelajaran 

Quantum Teaching untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan harapan 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Peningkatan 

aktivitas oeserta didik diketahui dengan menggunakan lembar observasi pada 

setiap tindakan dan pemberian tes pada akhir siklus guna mengeahui peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik.  

Proses belajar mengajar  

Guru menggunakan pembelajaran  

Aktivitas peserta didik kurang Hasil belajar rendah  

Model pembelajaran Qantum Teaching  

Aktivitas dan hasil belajar meningkat  
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D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Melalui penerapan model pembelajaran quantum teachingdapat meningkatkan 

aktivitas belajar biologi peserta didik kelas X MIA SMA PGRI 6 Denpasar 

tahun pelajaran 2016/2017.  

2. Melalui penerapanmodel pembelajaran quantum teachingdapat meningkatkan 

hasilbelajar biologi peserta didikkelas X MIA SMA PGRI 6 Denpasar tahun 

pelajaran 2016/2017.  
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