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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses komunikasi antara pendidik dan anak didik 

yang diikat dengan minat dan perhatian antara keduanya. Demikian juga proses 

belajar mengajar baru terjadi secara efektif dan efisien bila minat dan perhatian 

pendidikan dan anak didik berfungsi secara aktif.  

Pada dasarnya proses komunikasi ini merupakan kegiatan alamiah manusia 

dalam masyarakat yang dinamis, dimana hubungan timbal balik antara anggota 

yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Sedangkan kegiatan 

interaksional itu baru dapat terwujud jika anggota masyarakat yang satu dengan 

yang lainnya diikat oleh minat dan perhatian yang kuat. Di satu pihak memberikan 

dorongan dan di lain pihak menerima dorongan, sehingga timbullah hubungan 

sosial dan ekonomis yang menghasilkan kepuasan karena terpenuhinya dorongan 

tersebut. Menurut J. Dewey masyarakat adalah berada dalam proses komunikasi.  

Dalam proses kependidikan hubungan timbal balik antara pendidik dan anak 

didik berkelanjutan ke arah tujuan yang hendak di wujudkan bersama yaitu tujuan 

pendidikan dan tujuan proses belajar mengajar. Oleh karena itu faktor tujuan 

merupakan salah satu komponen dari proses komunikasi edukatif antara pendidik 

dan anak didik yang berfungsi sebagai kompas dari proses tersebut. Tak ada 

kegiatan kehidupan yang bermanfaat tanpa adanya tujuan yang hendak dicapai. 

Kegiatan hidup manusia tanpa tujuan berarti anarchisme. Dalam proses kegiatan 

pendidikan, anarchisme akan menimbulkan akibat buruk yang merusak pribadi 

anak didik.  

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari berada dalam 

proses komunikasi dengan sesama manusia di lingkungan masyarakat. Dalam proses 

komunikasi itu terkandung nilai-nilai manusia yang secara psikologis dan paedologis 

dapat membawanya kepada kehidupan sosial dengan rasa solidaritas yang semakin 

kokoh. prinsipnya seorang pendidik harus memiliki kemampuan 

mengkomunikasikan materi dan tujuan kepada anak didik berdasarkan atas trias 
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pengajaran yaitu penguasaan ilmu dan bahan pelajaran, keterampilan mengajar dan 

kepribadian sebagai pendidik dalam suasana moral, sosial dan interaksional yang 

menimbulkan perasaan saling menghargai antara dirinya dan anak didik.  

Menurut para ahli filsafat, pendidikan adalah untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, sering harus mengalami perubahan-

perubahan tujuan hakekatnya yaitu memanusiakan manusia sebagai hamba Allah 

yang harus hidup dimuka bumi dengan kemampuan mengelola, mengolah dan 

memanfaatkan kekayaan alamnya bagi kepentingan kesejahteraan bersama, bukan 

kesejahteraan pribadi.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih memberdayakan semua 

potensi siswa untuk menguasai kompetensi yang di harapkan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kreativitas, toleransi, 

kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati dan kecakapan siswa 

sehingga siswa mampu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki 

kesiapan yang memadai untuk hidup di masyarakat saat ini. Hal ini sesuai dengan 

Kurikulum 2006 (Depdiknas, 2006:110) Standar Kompetensi  Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan 

Kabupaten/Kota, Kompetensi Dasar : Kemampuan memahami jenis data dan 

persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannnya untuk kegiatan ekonomi di 

lingkungan setempat. 

Sedangkan kenyataan dilapangan siswa lebih banyak belajar secara 

konvensional, dimana kegiatan belajar mengajar lebih ditekankan pada aktivitas 

guru. Bagaimana guru mentransper pengetahuannya kepada siswa, sehingga konsep 

belajar mengajar seperti itu membuat siswa tidak aktif dan bersifat pasif. Siswa 

hanya menerima informasi, tidak memberikan kontribusi ide dalam proses 

pembelajaran, dan guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran.  

Seiring dengan berkembangnya era informasi dan teknologi dewasa ini, adalah 

pengembangan proses belajar mengajar di sekolah dasar mulai menatap kembali 

pada pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih baik jika menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang 

dipelajarinya bukan hanya mengetahuinya.  
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Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas terhadap siswanya, 

bukan hanya menghafal fakta-fakta dan transfer pengetahuan, melainkan siswa 

ditantang untuk menemukan sendiri materi yang akan dipelajarinya, melakukan 

solusi terhadap masalah yang dihadapinya, mencoba menerapkan apa yang 

dipelajarinya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga pembelajaran benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh dirinya.  

Dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa mampu membawa dirinya secara 

dewasa dan bijak dalam kehidupan nyata. Diharapkan siswa tidak hanya mampu 

menguasai teori-teori kehidupan di dalam masyarakat, tetapi mampu menjalani 

kehidupan nyata di masyarakat sebagai insan sosial.  

Kenyataan di lapangan khususnya di SD Negeri 3 Mekarsari Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis, selama ini hasil pembelajaran khususnya 

pembelajaran IPS menampakkan kecenderungan pada kemampuan siswa hanya 

menghafal fakta-fakta tanpa mampu mengungkapkan konsep materi pelajaran 

dengan memadai sehingga efektivitas belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dirasa masih sangat kurang yang ditunjukkan dengan masih banyaknya 

aktivitas lain dari siswa selama mengikuti proses pembelajaran berlangsung mulai 

dari mengobrol, corat-coret hingga mengganggu teman lain yang sedang mengikuti 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dibutuhkan solusi yang tepat yaitu 

melalui pembelajaran quantum teaching.  Pembelajaran  quantum teaching adalah 

salah satu metodologi pembelajaran yang dipandang baru meskipun sebenarnya 

sudah ada sebelumnya. Dibandingkan dengan falsafah dan metodologi pembelajaran 

lainnya, seperti: Pembelajaran kooperatif, pembelajaran terpadu, pembelajaran aktif, 

quantum teaching  (quantum teaching  and learning, CTL), pembelajaran berbasis 

projek (project based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning), pembelajaran interaksi dinamis. Falsafah dan metodologi pembelajaran 

kuantum yang disebut terakhir tampak relatif lebih populer. 

Pembelajaran quantum teaching adalah mengubah belajar menjadi meriah 

dengan segala nuansanya. Dalam quantum teaching juga menyertakan segala kaitan 

interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar.Pembelajaran quantum 

http://www.sekolahdasar.net/2011/07/model-pembelajaran-contextual-teaching.html
http://www.sekolahdasar.net/2011/08/model-pembelajaran-berbasis-masalah.html
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teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Interaksi yang 

menjadikan landasan dan kerangka untuk belajar (De porter. B, 2004). 

Dalam pembelajaran quantum teaching interaksi yang ada mencakup unsur-

unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Unsur tersebut 

terbagi menjadi dua kategori yaitu: konteks dan isi. Konteks adalah latar belakang 

pengalaman guru. Sedangkan isi adalah bagaimana guru menyajikan materi. 

Interaksi dari konteks dan isi dapat mengubah kemampuan dan bakat alamiah 

siswa. Jika dikaitkan dengan situasi belajar-mengajar di sekolah, unsur-unsur yang 

sama tersusun dengan baik yaitu suasana, lingkungan, landasan, rancangan, 

penyajian, dan fasilitas.  

Berdasar uraian diatas, peneliti menetapkan judul penelitian yang dilakukan 

dengan : Implementasi Model Pembelajaran Quantum Teaching untuk 

Meningkatkan Proses Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial tentang Sumber 

Daya Alam  Di Sekolah Dasar (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 3 Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis) 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang seperti diuraikan di atas, peneliti 

menetapkan fokus yang menjadi prioritas penelitian ini adalah: “Bagaimana 

mengimplementasikan model  Quantum teaching   untuk meningkatkan efektifitas 

proses  belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SDN 3 Mekarsari Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis”.  

    Lebih khusus lagi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

dituangkan dalam  rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana  perencanaan pembelajaran IPS yang efektip dengan 

mengimplementasikan model  Quantum teaching untuk meningkatkan efektifitas 

proses  belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SD Negeri 3 Mekarsari  

Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?  

2. Bagaimana  proses pelaksanaan pembelajaran IPS yang efektip dengan 

mengimplementasikan model  Quantum teaching   untuk meningkatkan 

http://www.sekolahdasar.net/2012/08/model-pembelajaran-quantum-teaching.html
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efektifitas proses  belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 3 Mekarsari  Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ?  

3. Bagaimana peningkatan  hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dengan implementasi  model pembelajaran Quantum 

teaching   di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Mekarsari  Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

         Sasaran utama yang diharapkan sebagai tujuan dari kegiatan Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah meningkatkan efektifitas proses belajar siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 

Mekarsari  Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, khususnya konsep-

konsep yang terkait dengan sumber daya alam.  

      Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian adalah :  

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan 

model pembelajaran Quantum teaching  pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di kelas IV SD Negeri 3 Mekarsari  Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis.  

2. Mendeskripsikan  proses pembelajaran dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran Quantum teaching  pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

di kelas IV SD Negeri 3 Mekarsari  Kecamatan Tambaksari Kabupaten 

Ciamis.  

3. Meningkatkan  hasil belajar siswa tentang sumber daya alam dengan 

implentasi  model pembelajaran Quantum teaching  di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 3 Mekarsari  Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kontribusi  sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap perbaikan mutu pembelajaran IPS di SD, baik dalam proses maupun 

dalam hasil pembelajaran. Selain itu penelitian ini juga sebagai pembuktian 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Quantum teaching  akan 

memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi siswa SD.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Melatih aktivitas mental dengan menumbuhkan keberanian 

mengemukakan pendapat. 

2. Melatih berpikir aktif, kreatif dan inovatif. 

3.  Melatih siswa agar dapat membuat keputusan menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan, mengajukan saran baik secara 

individu maupun secara kelompok yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah. 

b. Bagi Guru. 

1. Diperoleh alat dan teknik penunjang yang lebih realistis dan aplikatif 

untuk keperluan implementasi model pembelajaran Quantum teaching  

pada pembelajaran IPS di kelas IV Sekolah Dasar.  Aturan dan model 

tersebut dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan bagi guru-

guru lainnya yang akan menggunakan model pembelajaran Quantum 

teaching  pada kelas dan mata pelajaran yang lain. 

2. Memberikan pengalaman langsung kepada guru kelas untuk 

memecahkan permasalahan secara terencana dan sistematis yang 

terkait dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar khususnya di SD 

Negeri 3 Mekarsari. 

c. Bagi Sekolah Dasar 

Mengembangkan fungsi SD untuk kegiatan bahan kajian sehingga 

diperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan model 

Quantum teaching  pada pembelajaran IPS. 

d.  Bagi Lembaga PGSD 
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          Sebagai bahan masukan dan informasi bagi  lembaga dalam rangka 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

 

e. Bagi Peneliti 

1. Dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai model model 

pembelajaran Quantum teaching   dalam membantu siswa 

mengembangkan aktivitas belajarnya  

2. Dapat   dipergunakan   untuk   memperbaiki   dan   meningkatkan   

sistem pembelajaran di kelas, sehingga kendala-kendala yang 

dihadapi baik oleh guru maupun siswa dapat diminimalkan.  

3. Dapat mendorong guru untuk melakukan pelelitian-penelitian kecil 

yang tentunya akan bermanfaat bagi pembelajaran di kelas. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

   Laporan hasil penelitian ini berisi tentang  :  Bab I Pendahuluan meliputi 

Latar  Belakang Masalah, Rumusan Masalah,  Tujuan Penelitian,  Manfaat 

Penelitian, Struktur Organisasi Skripsi. Bab II    Kajian Pustaka, Kerangka 

Berpikir dan Hipotesis Penelitian, meliputi Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar,  

Model Pembelajaran Quantum Teaching, Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Pembelajaran Quantum Teaching,  Materi Sumber Daya Alam, Hubungan Sumber 

Daya Alam dengan Model Quantum Teaching, Kerangka Berpikir, Anggapan 

Dasar, Hipotesis Penelitian. Bab III   Metode Penelitian meliputi Metode 

Penelitian, Lokasi dan Subjek  Penelitian, Prosedur Penelitian, Variabel 

Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen  Penelitian,  Teknik Pengumpulan 

Data Penelitian, Teknik Pengolahan  Data, Indikator Kinerja, Tim Peneliti dan 

Tugasnya. Bab IV  Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab V    Kesimpulan dan 

Saran, Daftar Pustaka, Lampiran – Lampiran 
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