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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Diskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran 

Pengertian model pembelajaran menurut (Jihad dan Haris, 2010) yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana 

atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi siswa, 

dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dan dalam rencana 

pengajaran.1 Selanjutnya definisi model pembelajaran menurut (Trianto, 2007) 

yang mengartikan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas.2 Sedangkan, menurut Soekamto dalam (Aris Shoimin, 2013) model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pelajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar. 

Hal ini berarti model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru 

untuk mengajar.3 

                                                      
1 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2010), hal. 25 
2 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hal. 1 
3 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar-ruzz Media, 2014), hal. 23 
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Sedangkan Arends menyatakan the term teaching model refers to a 

particular approach to instruction that includes its goals, syntax, 

enverionment, and management system. Istilah model pengajaran mengarah 

pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungannya, dan sistem pengelolaannya.4 Istilah model pembelajaran 

memiliki makna yang lebih luas daripada metode, prosedur maupun strategi. 

Menurut Kardi dan Nur dalam (Trianto, 2007) model pembelajaran memiliki 

empat ciri yang tidak dimiliki metode, prosedur maupun strategi. Keempat ciri 

tersebut adalah sebagai berikut :5  

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil;  

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

                                                      
4 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi, (Jakarta: Kencana Predana 

Media Group, 2007), hal. 5 
5 Ibid, hal. 6 
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2. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

a. Kajian Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

merupakan suatu konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sanjaya dalam Tua Halomoan Harapah mengemukakan bahwa 

Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan dalam proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa menerapkannya dalam kehidupan nyata.6  

Suprijono dalam Desi Putriana Sari dan Wasitohadi juga berpendapat 

bahwa Contextual Teaching and Learning merupakan konsep yang membantu 

siswa mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga atau masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa.7 

                                                      
6 Tua Halomoan Harapah, “Penerapan Contextual Teaching And Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Koneksi Dan Representasi Matematika Siswa Kelas VII-2 SMP 

Nurhasanah Medan Tahun Pelajaran 2012/2013,” dalam JurnalEdutech 1, no. 1 (2015): 6 
7 Desi Putrianasari dan Wasitohadi, “Pengaruh Penerapan Pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Terhadap Hasil belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Cukil 01 Kecamatan Tengaran-Kabupaten Semarang,” dalam Jurnal 

Scholaria 5, no. 1 (2015): 60-62 
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Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran kontekstual 

merupakan usaha yang dilakukan guru untuk membuat siswa aktif dalam 

mengisi kemampuan diri tanpa ada kerugian dari segi manfaat, karena siswa 

ditekankan untuk berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan 

mengaitkan dengan dunia nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Langkah-langkah menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning secara garis besar yaitu:8 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning 

Proses Kegiatan  

Tahap 1 Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

Tahap 2 Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri 

untuk semua topik. 

Tahap 3 Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 

Tahap 4 Ciptakan suasana belajar dalam kelompok-

kelompok. 

Tahap 5 Hadirkan model atau media sebagai contoh 

pembelajaran. 

Tahap 6 Lakukan refleksi di akhir pertemuan dan 

penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

                                                      
8 Ibid. 

 



20 
 

 
 

Contextual Teaching and Learning terdapat 7 prinsip yang harus 

dikembangkan oleh guru. Ketujuh prinsip tersebut adalah:  

1) Konstruktivisme  

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut 

konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar tetapi dikonstruksi 

oleh dan dari dalam diri seseorang. Karena itu, pengetahuan terbentuk oleh dua 

faktor penting, yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan 

subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Kedua faktor itu sama 

pentingnya. Dengan demikian, pengetahuan tidak bersifat statis tetapi dinamis, 

tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya.9 Pembelajaran 

diupayakan untuk mendorong siswa agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya 

melalui proses pengamatan dan pengalaman. Hal ini karena pengetahuan hanya 

akan fungsional manakala dibangun oleh individu.  

Pengetahuan yang hanya diberikan tidak akan menjadi pengetahuan 

yang bermakna. Atas dasar asumsi itulah, maka penerapan konstruktivisme 

dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning adalah mendorong 

siswa agar mampu mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman 

nyata. 

2) Inkuiri 

Inkuiri berarti proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan 

penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah 

sejumlah fakta hasil dari mengingat, tetapi hasil dari proses menemukan 

                                                      
9 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012),  hal. 142 
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sendiri. Dengan demikian, dalam proses perencanaan guru tidak 

mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal tetapi merancang 

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi 

yang harus dipahaminya.  

Jadi, siswa harus didorong untuk menemukan masalah. Jika masalah 

telah dipahami dengan batasan-batasan yang jelas, selanjutnya siswa dapat 

mengajukan hipotesis atau jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah 

yang diajukan.10 Hipotesis itulah yang akan menuntun siswa melakukan 

observasi dalam rangka mengumpulkan data. Manakala data telah terkumpul, 

selanjutnya siswa dituntun untuk menguji hipotesis sebagai dasar dalam 

merumuskan kesimpulan. Melalui proses berpikir yang sistematis seperti di 

atas, diharapkan siswa memiliki sikap ilmiah, rasional, dan logis, yang 

kesemuanya diperlukan sebagai dasar pembentukan kreativitas. 

3) Bertanya (Questioning)  

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu; 

sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam 

berpikir. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, guru tidak 

menyampaikan informasi begitu saja, tetapi memancing agar siswa dapat 

menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangat penting, sebab melalui 

pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

menemukan setiap materi yang dipelajarinya.11 

 

                                                      
10 Ibid, hal. 143 
11 Ibid, hal. 144 
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4) Masyarakat Belajar (Learning Community)  

Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi 

membutuhkan bantuan orang lain. Kerja sama saling memberi dan menerima 

sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep masyarakat 

belajar (learning community) dalam pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja sama 

dengan orang lain. Kerja sama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik 

dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi 

secara alamiah. Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang 

lain, antar teman, antar kelompok; yang sudah tahu memberi tahu kepada yang 

belum tahu, yang pernah memiliki pengalaman membagi pengalamannya pada 

orang lain. Inilah hakikat dari masyarakat belajar, masyarakat yang saling 

membagi.12 

5) Pemodelan (Modelling)  

Modelling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses Modelling tidak 

terbatas dari guru, guru juga dapat memanfaatkan siswa yang dianggap 

memiliki kemampuan. 

6) Refleksi (Reflection)  

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari 

yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau 

peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, 

                                                      
12 Ibid, hal. 145 
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pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang 

pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya.13 

Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, setiap berakhir 

proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan secara 

bebas siswa menafsirkan pengalaman belajarnya sendiri, sehingga ia dapat 

menyimpulkannya. 

7) Penilaian nyata (Authentic Assesment)  

Penilaian nyata (authentic assesment) adalah proses yang dilakukan guru 

untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar 

belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang 

positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa.14 

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning adalah sebagai berikut: 

b. Kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning:  

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi 

                                                      
13 Ibid, hal. 146 
14 Ibid, hal. 147 
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materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena metode pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa 

dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan 

filosofis konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui “mengalami” 

bukan “menghafal”.15 

3) Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang 

materi yang dipelajari. 

4) Menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan 

bertanya kepada guru.  

5) Menumbuhkan kemampuan dalam bekerjasama dengan teman yang lain 

untuk memecahkan masalah yang ada.  

6) Siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran.16 

c. Kelemahan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning:  

1) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam metode Contextual 

Teaching and Learning. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. 

Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja 

bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang baru bagi 

siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. 

Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 

                                                      
15 Masnur Muslich, KTSP Pembelaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008),  hal. 28 
16 Desi Putrianasari dan Wasitohadi, “Pengaruh Penerapan…..,” hal. 61. 
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perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan 

demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang 

memaksa kehendak melainkan guru adalaj pembimbing siswa agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari 

dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan 

bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai 

dengan apa yang diterapkan semula.17 

3. Model Pembelajaran Quantum Learning 

Quantum Learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses 

belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat 

belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat.18 Quantum 

Learning mencangkup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik 

(NLP), yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. 

Pada pendidik dengan pengetahuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan 

bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakan-tindakan positif-faktor 

penting untuk merangsang fungsi otak yang paling efektif.19 

Quantum Learning adalah suatu model pembelajaran yang memandang 

pelaksanaan pembelajaran layaknya permainan musik orkestra-simponi 

                                                      
17 Masnur Muslich, KTSP Pembelaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual….., hal. 28 
18 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pengembangan Nasional, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2013), hal. 267 
19 Bobbi DePorter & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan  Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 1999), hal. 14 
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dimana guru menciptakan suasana kondusif, dinamis, interaktif, partisipatif 

dan saling menghargai.20 Empat ciri dari kerangka konseptual tentang langkah-

langkah model pembelajaran Quantum Learning yaitu:  

a. Adanya unsur demokrasi dalam pengajaran. 

b. Adanya kepuasan pada diri siswa. 

c. Adanya unsur pemantapan dalam menguasai materi atau suatu ketrampilan 

yang diajarkan. 

d. Adanya unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan 

yang dihasilkan siswa, dalam bentuk konsep, teori, model, dan sebagainya.  

Adapun langkah-langkah dari Quantum Learning yaitu:21 

a. Guru memotivasi siswa untuk belajar.  

b. Penataan lingkungan belajar yang kondusif.  

c. Guru memupuk sikap juara pada diri siswa. 

d. Guru membebaskan siswa untuk menentukan gaya belajarnya.  

e. Guru membiasakan siswa mencatat dan membaca.  

f. Guru mendorong siswa agar lebih kreatif dalam belajar.  

Berdasarkan definisi Quantum Learning diatas dapat disimpulkan 

bahwa Quantum Learning adalah suatu model pembelajaran dimana peserta 

didik dapat dengan mudah menyerap fakta, konsep prosedur dan prinsip sebuah 

ilmu dengan cepat dan menyenangkan sesuai dengan gaya belajar yang mereka 

suka, bagaimana membuat diri mereka termotivasi untuk mencapai tujuan 

                                                      
20 Wahyudin Zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika….., hal. 67 
21 Ibid, hal. 67-68 
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mereka, dan mengetahui langkah-langkah untuk menumbuhkan minat dalam 

segala sesuatu.  

Aspek-aspek dari Quantum Learning yang dapat diterapkan dalam 

jangka waktu singkat adalah sebagai berikut:22 

a) AMBAK (Apa Manfaat Bagi Ku)  

Segala sesuatu yang diinginkan pelajar harus menjanjikan manfaat atau 

para pelajar tidak akan termotivasi melakukannya. Motivasi ini disebut sebagai 

AMBAK (Apa Manfaat Bagi Ku). Menemukan AMBAK sama dengan 

menemukan minat dalam sebuah hal yang dipelajari, dengan menghubungkan 

ke dalam dunia nyata. Jadi konsep AMBAK dapat diartikan sebagai motivasi 

yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat 

dari suatu keputusan. Sebelum pelajaran berlangsung siswa diberikan 

gambaran tentang manfaat dari hasil belajar bagi siswa pada implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan keuntungannya dimasa 

mendatang. 

b) Penataan lingkungan belajar  

Cara menata perabotan, musik yang dipasang, penataan cahaya, dan 

bantuan visual di dinding, dan papan iklan, semua merupakan kunci bagi siswa 

yang menerapkan Quantum Learning untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan. Penataan lingkungan yang dilakukan dengan baik, akan 

menjadi sarana yang bernilai dalam membangun dan mempertahankan sikap 

                                                      
22 Bobbi DePorter & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2000), hal. 48 
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positif. Pengaturan lingkungan belajar inilah sebagai langkah awal yang efektif 

untuk mengatur pengalaman belajar secara menyeluruh.  

Masalah pencahayaan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. 

Ruang tempat belajar harus mendapat cukup cahaya supaya tidak melelahkan 

mata. Tetapi ini tergantung pada selera pribadi masing-masing. Ada orang yang 

menyukai ruangan yang terang secara merata, sedangkan lainya menyukai 

cahaya yang hanya berfokus pada apa yang sedang dikerjakan. Bahkan ada juga 

yang menyukai kombinasi dari efek cahaya.  

Setiap individu memiliki kesenangan yang berbeda dalam menentukan 

lingkungan belajar. Akan tetapi, individu yang dapat berinteraksi dengan 

lingkungannya semakin mudah dalam mempelajari informasi-informasi baru, 

karena dapat menerima rangsangan yang berasal dari lingkungan, dan itu dapat 

memperbanyak memori tentang lingkungan sekitar, sehingga dapat digunakan 

untuk berinteraksi pada perubahan lingkungan yang selanjutnya.  

c) Musik 

Musik juga dapat dipergunakan untuk membantu di dalam belajar. 

Siswa yang suka mendengarkan musik untuk mengombinasikan 

pendengarannya dalam belajar, sesungguhnya mereka sedang melatih diri 

untuk menempatkan dirinya dalam situasi keributan sebagai persiapan 

pelajaran, mereka distemulus oleh alunan musik yang bersimpang siur. Para 

siswa mengungkapkan bahwa stimulus-stimulus dari alunan musik ini 

membuat puas, walaupun mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkannya.  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aspek- aspek 

dalam Quantum Learning ada tiga yaitu, AMBAK (Apa Manfaat Bagi Ku), 

penataan lingkungan belajar yang sesuai, dan memutarkan musik. 

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Quantum 

Learning adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran Quantum Learning: 

1) Membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga siswa 

dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi diri 

dan lingkungannya. Contohnya ketika dikelas guru terbiasa mengajari 

siswa untuk selalu terbiasa mengajari siswa untuk selalu berfikir kreatif 

untuk menemukan hal yang baru. 

2) Emosi sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi belajar yang tinggi. 

Motivasi yang tinggi dapat menambah kepercayaan diri siswa, sehingga 

siswa tidak ragu dan malu serta mau mengembangkan potensi-potensi yang 

ada. 

3) Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan 

sekedar transaksi makna. Jadi guru bukan hanya menjelaskan tetapi 

menanamkan dalam diri siswa. 

4) Menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan 

tinggi. Contohnya penggunakan music klasik akan merangsang percepatan 

daya tangkap siswa sehingga mudah dalam memahami materi yang 

diberikan. 
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5) Menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan 

keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Contohnya guru memberikan 

konsep-konsep dengan contoh yang nyata bukan khayalan. 

6) Memusatkan perhatian pada pembentukan ketrampilan akademis, dan 

ketrampilan (dalam) hidup. 

7) Menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses 

pembelajaran. Jadi seorang guru bukan hanya menyampaikan materi tetapi 

juga menanamkan karakter yang harus dimiliki siswa. 

8) Mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan 

ketertiban. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat 

dan melakukan aktifitas yang diminatinya. 

b.  Kekurangan model pembelajaran Quantum Learning: 

1) Membutuhkan pengalaman yang nyata. Karena Quantum Learning 

menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar 

lebih menyenangkan sehingga diperlukan pengalaman yang matang untuk 

dapat menciptakan situasi yang diatas. 

2) Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. 

Karena menggunakan metode sugesti sehingga dibutuhkan waktu yang 

lama untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan. 

3) Kesulitan mengidentifikasi ketrampilan siswa. Karena setiap siswa 

memiliki ketrampilan yang berbeda-beda sehingga untuk mengidentifikasi 

ketrampilan setiap siswa memerlukan proses yang tidak mudah yaitu 

dengan mengamati perilaku dan minat setiap siswa. 
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4) Memerlukan dan menuntut keahlian dan ketrampilan guru. Karena 

Quantum Learning menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan 

belajar mengajar lebih menyenangkan sehingga diperlukan keahlian dan 

ketrampilan guru untuk dapat menciptakan situasi yang diatas. 

5) Memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup 

matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Karena Quantum 

Learning harus bisa menjadikan kegiatan belajar menyenangkan sehingga 

persiapan yang matang akan membantu terlaksananya kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

6) Adanya keterbatasan sumber belajar, alat belajar dan menuntut situasi dan 

kondisi. Karena dengan keterbatasan sarana prasarana akan menghambat 

terlaksananya kegiatan tersebut dan hasilnya kegiatan belajar mengajar 

akan berjalan kurang efektif.23 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil menunjuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.24 Jadi hasil merupakan suatu perolehan 

dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang.  

                                                      
23 Elviannadona, “Quantum Learning,” dalam https://www.google.com/amp/s/ 

elviannadona.wordpress.com/2012/12/28/quantum-learning/amp/, diakses 13 Maret 2020 pukul 

10.15 WIB 
24 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 44 

https://www.google.com/amp/s/%20elviannadona.wordpress.com/2012/12/28/quantum-learning/amp/
https://www.google.com/amp/s/%20elviannadona.wordpress.com/2012/12/28/quantum-learning/amp/
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Belajar adalah berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh 

ilmu pengetahuan (kepandaian, keterampilan).25 Belajar merupakan suatu 

aktivitas psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga terjadi perubahan pola 

pikir dan perilaku yang diakibatkan oleh belajar tersebut.26 Jadi belajar 

merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah pikir dan perilaku lama 

hingga terbentuk pola pikir dan perilaku baru.  

Menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu.27 Menurut Winkel hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya.28 Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan 

pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.29 

1) Ranah kognitif adalah ranah yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan 

hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah 

evaluasi.  

                                                      
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 24 
26 Agus Zaenul Fitri, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam, (Bandung: ALFABETA, 

2013), hal. 196 
27 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 30 
28 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2009), hal. 40 
29 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar….., hal. 45 
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2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar skill (keterampilan) 

dan kemampuan bertindak.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar secara umum adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa 

tersebut melakukan kegiatan belajar, perubahan tingkah laku dan pembelajaran 

serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang yang disebabkan 

oleh suatu tindakan tertentu. 

b. Fungsi Hasil Belajar 

Fungsi dari hasil belajar pada akhirnya untuk keperluan sebagai 

berikut:30 

1) Untuk diagnostik dan pengembangan   

Hasil belajar sebagai dasar pendiagnosian kelemahan dan keunggulan 

siswa beserta sebab-sebabnya, berdasarkan pendiagnosian inilah guru 

mengadakan pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.   

2) Untuk seleksi   

Hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar seringkali digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis pendidikan 

tertentu.   

 

                                                      
30 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 

200 
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3) Untuk kenaikan kelas   

Menentukan apakah seorang siswa dapat dinaikkan ke kelas yang lebih 

tinggi atau tidak, memerlukan informasi yang dapat mendukung keputusan 

yang dibuat guru.  

4) Untuk penempatan  

Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan ketepatan penempatan 

siswa pada kelompok yang sesuai.  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

hasil belajar adalah untuk diagnostik dan pengembangan, seleksi, kenaikan 

kelas, dan penempatan.    

5. Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang tiga dimensi yang 

terbentuk dari bangun ruang dua dimensi. 

1) Kubus dan Balok 

 

Gambar 2.1 Kubus dan Balok 

 Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan 

semua rusuknya sama panjang.31 

                                                      
31 Tim Kreatif Putra Nugraha, Matematika:Talentha Basis Prestasi Utama untuk 

SMP/MTs kelas VIII Semester 2, (Surakarta:Putra Nugraha), hal.45 
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 Balok adalah bangun ruang yang yang memiliki tiga pasang sisi 

berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya dengan setiap sisinya 

berbentuk persegi panjang.32 

 Kubus dan balok masing-masing memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. 

 Suatu kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. 

 Suatu balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang 

setiap pasangnya kongruen. 

 Dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan sejajar, jika kedua garis itu 

tidak berpotongan dan terletak pada suatu bidang.   

 Diagonal bidang pada suatu kubus atau balok adalah ruas garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. 

 Diagonal ruang suatu kubus atau balok adalah garis yang menghubungkan 

dua titik sudut yang berhadapan dam suatu ruang. 

 Bidang diagonal suatu kubus atau balok adalah bidang yang dibatasi dua 

rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus atau balok. 

 Jika panjang rusuk suatu kubus 𝑎 maka jumlah panjang rusuknya = 12𝑎. 

 Jika sebuah balok berukuran panjang = 𝑝, lebar = 𝑙, dan tinggi = 𝑡, maka 

jumlah panjang rusuknya = 4(𝑝 + 𝑙 + 𝑡).  

 Luas permukaan kubus = 6𝑆2. Dan volume kubus = 𝑆3  

 Luas permukaan balok = 2{(𝑝 𝑥 𝑙)  +  (𝑙 𝑥 𝑡)  +  (𝑝 𝑥 𝑡)}. Volume balok 

= (𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡)33 

 

                                                      
32 Ibid, hal.46 
33 Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs 

Kelas VIII, (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas), hal. 220 
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2) Prisma dan Limas  

  

Gambar 2.2 Prisma dan Limas 

 Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang 

kongruen dan sejajar serta bidang-bidang lain yang dua-dua berpotongan 

menurut garis sejajar.34  

 Limas adalah bangun ruang yang dibatasi sebuah bangun datar sebagai 

alas dan bidang sisi-sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada satu titik 

yang disebut titik puncak limas.35 

 Nama suatu prisma atau limas ditentukan oleh bentuk bidang alasnya. 

 Berdasarkan rusuk tegaknya, prisma dibedakan menjadi prisma tegak dan 

prisma miring.   

 Luas permukaan prisma = (2 𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠)  +

 (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎).  

 Luas permukaan limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 

 Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖.   

 Volume limas =  
1

3
𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖.   

 Luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu. 

                                                      
34 Umi Salamah, Berlogika dengan Matematika 2 untuk kelas VIII SMP dan MTs, (Solo: 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hal. 181 
35 Ibid, hal. 183 



37 
 

 
 

 Prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus 

bidang alas dan bidang atas.  

 Prisma segi-𝑛 adalah prisma yang bidang alas dan bidang atasnya 

berbentuk segi-𝑛.   

 Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus 

terhadap bidang alas dan bidang atas.   

 Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan dua bidang atas prisma 

tersebut.36 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Perbedaan Tulisan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

1. Judul  Perbedaan 

hasil belajar 

dengan 

menggunakan 

model 

discovery  

learning dan 

quantum 

learning pada 

siswa kelas 

VIII materi 

kubus dan  

balok di MTs 

Perbedaan 

motivasi dan 

hasil belajar 

matematika 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

contextual 

teaching and 

learning 

berbasis 

interactive 

handout 

Perbedaan 

hasil belajar 

dengan 

menggunakan 

model 

Contextual 

Teaching and 

Learning dan 

Quantum 

Learning 

pada siswa 

kelas VIII 

materi 

Tabel Berlanjut….. 

                                                      
36 Ibid, hal. 198 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

  Darul Falah 

Tahun ajaran 

2017/2018 

 

 

 

dengan model 

pembelajaran 

guided discovery 

learning pada 

siswa kelas VII 

MTs Negeri 6 

Tulungagung 

bangun 

ruang sisi 

datar di MTs 

Negeri 5 

Tulungagung 

Tahun ajaran 

2019-2020 

2. Penulis  Niken Nur 

Fadilla 

Khusnul 

Khotimah 

Sintia Arya 

Nurfaida 

3. Subjek  Kelas VIII C 

dan VIII D 

MTs Darul 

Falah 

Kelas VII-G dan 

VII-H MTsN 6 

Tulungagung 

Kelas VIII-C 

dan VIII-D 

MTsN 5 

Tulungagung 

4. Materi  Kubus dan 

Balok 

Persegi dan 

Persegi Panjang 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

5. Pendekatan  Kuantitatif  Kuantitatif Kuantitatif 

6. Teknik 

Analisis Data 

Statistik 

Inferensial 

Statistik 

Inferensial 

Statistik 

Inferensial 

7. Variabel  Variabel 

bebas: 

Model 

discovery 

learning dan 

quantum 

learning  

Variabel bebas: 

Model 

contextual 

teaching and 

learning berbasis 

interactive 

handout dan 

Variabel 

bebas: 

Model 

Contextual 

Teaching 

and 

Learning 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

  Variabel 

terikat:  

Hasil belajar 

guided 

discovery 

learning 

Variabel terikat:  

Motivasi dan 

hasil belajar 

dan Quantum 

Learning 

Variabel 

terikat:  

Hasil belajar 

8. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Tes, 

dokumentasi 

Tes, angket Tes, 

dokumentasi 

9. Jenis 

Penelitian 

Quasi 

Eksperimental 

desaign 

Quasi  

Experiment 

research 

Quasi 

Eksperimental 

desaign 

10. Hasil  *Ada 

perbedaan 

penerapan 

model 

pembelajaran 

discovery 

learning dan 

quantum 

learning 

terhadap hasil 

belajar 

matematika 

siswa kelas 

VIII materi 

kubus dan 

* Hasil analisis 

uji t melalui 

bantuan aplikasi 

SPSS 16.0 

menunjukkan 

bahwa 

perbedaan 

model 

pembelajaran 

CTL berbasis 

Interactive 

Handout dengan 

model 

pembelajaran 

Guided 

- 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

  balok pada di 

MTs Darul 

Falah tahun 

ajaran 

2017/2018. 

Hal ini 

berdasarkan 

pada uji t 

terhadap post 

test hasil 

belajar pada 

masing-masing 

kelas 

eksperimen 

diperoleh besar 

thitung adalah 

2,620 dan ttabel 

sebesar 1,999 

dengan taraf 

signifikansi 

0,05.  

Berdasarkan 

nilai thitung dan 

ttabel dapat 

dilihat bahwa 

thitung = 2,620> 

ttabel = 1,999 

Discovery 

Learning 

terhadap 

motivasi 

belajar 

menunjukkan 

nilai t-hitung 

sebesar 3,529 

dan nilai sig. 

(2-tailed) 

sebesar 0,002. 

Menurut 

kriteria 

pengujian 

independent 

sample t-test, 

jika nilai t-

hitung 

3,529>1,664 

nilai t-tabel 

dan nilai 

sig.(2-tailed) 

0,002<0,05 

Maka H1 

diterima dan 

H0 ditolak. 

Sehingga 

- 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

  yang berarti H1 

diterima. 

 

dapat ditarik 

kesimpulan 

bahwa 

terdapat 

perbedaan 

antara model 

pembelajaran 

Contextual 

Teaching And 

Learning 

(CTL) 

berbasis 

interactive 

handout 

dengan model 

pembelajaran 

Guided 

Discovery 

Learning 

terhadap 

motivasi 

belajar 

matematika 

siswa kelas 

kelas VII MTs 

Negeri 6 

Tulungagung 

- 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

   

 

* Hasil 

analisis uji t 

melalui 

bantuan 

aplikasi SPSS 

16.0 

menunjukkan 

bahwa 

perbedaan 

model 

pembelajaran 

CTL berbasis 

Interactive 

Handout 

dengan model  

pembelajaran 

Guided 

Discovery 

Learning 

terhadap hasil 

belajar 

menunjukkan 

nilai t-hitung 

sebesar 2,150 

dan nilai sig. 

(2-tailed) 

sebesar 0,035.  

- 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

   

 

Menurut 

kriteria 

pengujian 

independent 

sample t-test, 

jika nilai t-

hitung 

2,150>1,664 

nilai t-tabel 

dan nilai 

sig.(2-tailed) 

0,035<0,05 

maka H1 

diterima dan 

H0 ditolak.  

Sehingga 

dapat ditarik 

kesimpulan 

bahwa 

terdapat 

perbedaan 

antara model 

pembelajaran 

Contextual 

Teaching And 

Learning 

(CTL) 

- 

Tabel Berlanjut….. 
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Lanjutan Tabel 2.2….. 

No. Aspek  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 

Sekarang 

   

 

berbasis 

interactive  

handout 

dengan model 

pembelajaran 

Guided 

Discovery 

Learning 

terhadap hasil  

belajar 

matematika 

siswa kelas 

kelas VII MTs 

Negeri 6 

Tulungagung. 

- 

 

C. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berfikir Penelitian 

Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan arah dan maksud 

penelitian, kerangka berpikir disusun berdasarkan variabel yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu metode Contextual Teaching and Learning, Quantum 

Learning dan hasil belajar. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.37 Model pembelajaran 

                                                      
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 

2015), hal. 60 
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Contextual Teaching and Learning dan Quantum Learning sebagai variabel 

bebas sedangkan hasil belajar sebagai variabel terikat. Agar mudah dalam 

memahami arah dan maksud dari penelitian ini, maka kerangka berpikir 

tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Bagan 2.1 menjelaskan bahwa ada 2 kelas eksperimen yaitu kelas VIII 

C dan VIII D. Kelas VIII C diajar dengan model pembelajaran  Contextual 

Teaching and Learning dan kelas VIII D menggunakan model pembelajaran  

Quantum Learning. Kemudian hasil belajar matematika dari kedua kelas 

tersebut dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

dengan menggunakan kedua model pembelajaran tersebut.

 

Siswa Model 

CTL 

Quantum 

Hasil Belajar 

Siswa CTL 

Hasil Belajar 

Siswa Quantum 

bandingkan 


