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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
 Pengertian Model 
Menurut Arends (2007)  dalam Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan di gunakan, termasuk didalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Unsur dasar model pembelajaran:
Syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran.
Social system, yaitu suasana dalam pembelajaran.
Prinsip of relation, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan dan merespon siswa.
Support system, yaitu segala suasana, vahan, alat atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran.
Instructional dan nurturant effects, yaitu hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects).

Quantum teaching	
Istilah quantum teaching diambil dari istilah asing “Quantum Teaching”. Menurut Porter, “Quantum Teaching” adalah badan ilmu pengetahuan dan modellogi yang digunakan dalam rancangan pengkajian dan fasilitasi di super camp, sebuah program percepatan belajar (accelerated learning) yang mempraktikkan model belajar kuantum (quantum learning).
Pengertian quantum teaching mencakup dan dapat dipahami melalui tiga hal yaitu (1) quantum , (2) pemercepatan belajar, (3) fasilitasi. Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya (Porter 2001). Teaching berarti pengajaran yang oleh Rusda Koto Sutadi (dalam Sugandi,2004 ) digunakan istilah pembelajaran untuk menghilangkan kesan dominasi tugas guru terhadap siswa dan memberikan pengakuan lebih terhadap kemampuan siswa untuk belajar dengan bantuan dan bimbingan guru. 
Quantum teaching adalah pembelajaran yang menyelaraskan berbagai interaksi dalam proses pembelajaran menjadi cahaya yang dapat melejitkan prestasi siswa dengan menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat dan melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran (Porter, 2001). Sedangkan  menurut DePorter dan  Hernacki (2001) dalam Made Wena (2009) Quantum teaching merupakan cara baru yang memudahkan proses belajar, yang memadukan unsur seni dan pencapaian yang terarah, untuk segala mata pelajaran. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas-interaksi yang mendirikan landasan dalam kerangka untuk belajar.
Pemercepatan belajar adalah menyingkirkan hambatan yang menghalangi proses belajar alamiah secara sengaja dengan mewarnai lingkungan belajar, menyusun bahan pengajaran yang sesuai, penyajian yang efektif dan keterlibatan aktif. 
Fasilitasi berarti memudahkan segala hal. Pada hal ini merujuk pada implementasi strategi yang menyingkirkan hambatan belajar. Fasilitasi juga termasuk penyediaan alat-alat bantu yang memudahkan siswa untuk belajar. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa quantum teaching adalah pembelajaran yang mampu menciptakan interaksi dan keaktifan siswa, sehingga kemampuan, bakat, dan potensi siswa dapat berkembang, yang pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar dengan menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar secara mudah. Pada proses quantum teaching terjadi 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. 
	Asas Utama Quantum teaching

Quantum teaching bersandar pada asas bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita , dan antarkan dunia kita ke dunia mereka mengandung konsekuensi bahwa langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah membangun jembatan autentik memasuki kehidupan siswa untuk mendapatkan hak mengajar dari siswa. 
Konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita menuntut guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan peristiwa- peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, akademik siswa. Akhirnya dengan pengertian yang lebih luas dan penguasaan yang lebih mendalam tentang materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, siswa dapat membawa apa yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka, dan menerapkannya pada situasi baru ( DePorter, Reardon,& Nourie, 2010). 
	Prinsip- Prinsip 

Quantum teaching memiliki 5 prinsip yang mempengaruhi seluruh aspek dalam quantum teaching. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :
1. Segalanya berbicara 
Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru, dari kertas yang dibagikan hingga rancangan pembelajaran, semuanya mengirimkan pesan tentang belajar.
2. Segalanya bertujuan 
Prinsip ini mengandung arti bahwa semuanya yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai tujuan, yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal untuk mencapai prestasi maksimal. 
3. Pengalaman sebelum pemberian nama 
Proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah memperoleh informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Pada prinsip ini, guru sebelum menyajikan materi pelajaran harus memberi kesempatan siswa untuk mengalami atau mempraktekkan sendiri. 
4. Akui setiap usaha 
Belajar merupakan kegiatan yang mengandung resiko, sehingga ketika siswa mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan belajar, siswa patut mendapatkan pengakuan atas prestasi dan kepercayan diri mereka. 
5.Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan 
Perayaan merupakan pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan yang dilakukan dalam pembelajaran bertujuan untuk membangun keinginan siswa untuk meraih kesuksesan. 
Kerangka rancangan quantum teaching adalah sebagai berikut: 
1. Tumbuhkan 
Pada proses pembelajaran guru harus mampu untuk menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Dengan tumbuhnya minat, siswa akan sadar manfaatnya kegiatan pembelajaran bagi dirinya atau bagi kehidupannya. Beberapa teori pembelajaran (Keller 1987; Clegg, 2001; Dryden dan Vos, 2001) dalam Made Wena (2009) menyebutkan bahwa menumbuhkan perhatian/minat siswa merupakan langkah awal dalam kegiatan pembelajaran.


2. Alami 
Alami mengandung makna bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa mengalami secara langsung  atau nyata materi yang diajarkan. Dalam Made Wena (2009) pendapat Wankat dan Oreovocz (1993) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran teknik pemberian pengalaman langsung akan meningkatkan dan mempermudah pemahaman  siswa terhadap isi pembelajaran. 
3. Namai 
Namai mengandung makna bahwa penamaan adalah saatnya untuk mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar. Penamaan mampu memuaskan hasrat alami otak untuk memberikan identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. 
4. Demonstrasikan 
Demonstrasikan berarti bahwa memberi peluang pada siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran lain atau ke dalam kehidupan mereka. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
5. Ulangi 
Pada unsur ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan pengulangan materi yang telah diberikan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa siswa benar- benar tahu. 


6. Rayakan 
Perayaan merupakan pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan yang dilakukan dalam pembelajaran bertujuan untuk membangun keinginan siswa untuk meraih kesuksesan. Kerangka perancangan quantum teaching disusun untuk menciptakan dan menumbuhkan keaktifan siswa selama proses belajar- mengajar. 

Prestasi Belajar
Prestasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena dapat menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok (Djamarah, 2000)
Menurut Hanafi (1995) dalam Sukmawati (2006), di dalam dunia pendidikan dan pengajaran, prestasi belajar memegang peranan penting sebab prestasi belajar merupakan gambaran keberhasilan seorang guru dalam mengajar dan juga keberhasilan siswa dalam belajar. Sementara menurut Arikunto (1999), prestasi merupakan hasil diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Prestasi dapat digambarkan dengan suatu simbol yang menyatakan nilai baik dalam bentuk huruf maupun angka, dimana unsur pertimbangan atau kebijaksanaan seorang pendidik tentang usaha dan tingkah laku peserta didik tidak boleh diikutkan dalam penilaian tersebut. Nilai prestasi mencerminkan tingkatan-tingkatan peserta didik, sejauh mana telah mencapai tujuan yang diterapkan di setiap bidang studi. 
Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan puncak suatu proses hasil belajar. Dari pengalaman sehari-hari di sekolah diketahui bahwa ada sebagian siswa tidak mampu berprestasi dengan baik. Kemampuan berprestasi tersebut dipengaruhi oleh proses-proses penerimaan, pengaktifan dan pengalaman. Bila proses tidak baik maka siswa dapat berprestasi kurang atau juga gagal berprestasi (Mudjiono dan Dimyati, 2006). 
Prestasi belajar bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan hasil interaksi beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Menurut Mulyasa (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain: 
	Pengaruh faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial dan non-sosial. Faktor sosial menyangkut hubungan antar manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. Misalnya, keadaan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sepergaulan, kondisi sekolah tempat siswa belajar, dan kondisi masyarakat. Sedangkan faktor non-sosial adalah faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial, seperti lingkungan alam dan fisik misalnya keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, buku-buku, dan sebagainya.
Faktor eksternal dalam lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain itu juga peranan faktor guru dan fasilitator akan mempengaruhi proses dan prestasi belajar.
	Pengaruh Faktor Internal

Keberhasilan belajar ditentukan juga oleh faktor diri dan usaha yang dilakukannya. Adapun faktor-faktor internal mencakup:
	faktor fisiologis yang menyangkut keadaan jasmani atau fisik individu yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca indera. Orang dalam kondisi sehat fisiologis tentunya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada orang yang tidak sehat. Termasuk dalam hal ini adalah faktor cacat tubuh.

faktor psikologis yang berasal dari dalam diri seperti intelegensi, minat, bakat, sikap, dan motivasi. 
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa prestasi belajar lahir akibat dari adanya proses belajar.  Hal yang mendasar dalam proses belajar adalah keaktifan siswa karena peningkatan prestasi timbul akibat dari adanya aktivitas belajar siswa.
Hipotesis 	
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha: Penggunaan Model Quantum Teaching berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII di MTs Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2010/2011.
Ho: Penggunaan Model Quantum Teaching tidak berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII di MTs Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2010/2011.

