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Abstrak 

Majunya suatu negara tidak terlepas dari peran sekolah dan perpendidikan tinggi dalam 

mencetak lulusannya. Lulusan yang berkualitas tidak serta merta dapat dihasilkan dengan 

mudah dan instant, akan tetapi membutuhkan waktu dalam mencapainya. Sebagai penghasil 

kader bangsa, keberadaan perpendidikan tinggi dituntut untuk mampu menelorkan lulusan 

yang berkualitas baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui upaya peningkatan hasil belajar mahasiswa melalui pembelajaran 

menggunakan model Quantum Teaching. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan analisis data secara deskriptif untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi 

dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran Quantum Teaching efektif 

dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

dinilai efektif karena lebih mengedepankan kenyamanan dan kebermaknaan dalam belajar. 

Selain itu model Pembelajaran Quantum Teaching mampu dalam menumbuhkan sikap positif, 

motivasi, ketrampilan belajar seumur hidup, percaya diri dan sukses. 

Kata Kunci: Model Quatum Teaching, Hasil Belajar 

 

Abstract 

The progress of a country is inseparable from the role of schools and high education in 

printing graduates. A qualified graduate can not necessarily be produced easily and instantly, 

but takes time to achieve it. As a cadre producer of the nation, the existence of high education 

is required to be able to produce good quality graduates in terms of cognitive, affective and 

psychomotor. The purpose of this study is to determine the efforts to improve student learning 

outcomes through learning using Quantum Teaching model. The research method used is 

descriptive qualitative with descriptive data analysis to reveal the phenomenon that occurred 

in the field. The result of the research shows that the learning model of Quantum Teaching is 

effective in improving student's learning achievement. Quantum Teaching Learning Model is 

considered effective because it prioritizes the convenience and meaningfulness in learning. In 

addition Quantum Teaching Learning model is able to cultivate a positive attitude, 

motivation, lifelong learning skills, confidence and success. 

Keywords: Quatum Teaching Model, Learning Outcomes 

 

PENDAHULUAN 

 Sedikitnya waktu yang ditempuh mahasiswa di bangku perkulihan menjadikan dosen 

harus bekerja keras dalam memilih model pembelaran yang ada. Dari beberapa model 

pembelajaran yang ada tidak semuanya memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan 
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hasil belajar mahasiswa, sehingga membutuhkan peran dosen dalam memilih model satu 

model pembelajaran. Model Quantum Teaching merupakan sebuah proses dalam 

pembelajaran dengan menyediakan latar belakang dan strategi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran agar menjadi lebih menyenangkan. Untuk itu dalam penerapan Model Quantum 

Teaching terdapat beberapa langkah atau petunjuk yang harus dilakukan pendidikan agar 

proses belajar yang diterapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan bermakna. 

Sebagai pendidik, dosen harus mampu memilih salah satu model pembelajaran yang 

ada. Sehingga dengan waktu yang terbatas kualitas pembelajaran yang dilakukan dapat 

optimal. Menurut Porter (2000:3), penerapan Quantum Teaching akan memudahkan seorang 

pendidik dalam menjadi pendidik yang baik. Pasalnya dalam pembelajaran Quantum 

Teaching terdapat beberapa cara yang baru yang memudahkan pendidik dalam memadukan 

unsur seni sehingga pencapaian hasil belajar semakin terarah. Dengan menerapkan Model 

Quantum Teaching, pendidik mudah melejitikan potensi yang dimiliki peserta didik dengan 

menggabungkan beberapa keistimewaan yang dimilikinya (dalam Rusman, 2012:133). 

 

PEMBAHASAN 

Joice dan Weil (dalam Rusman, 2012:133) menyatakan, penerapan model Quantum 

Teaching dalam pembelajaran dapat dijadikan sebuah pilihan, artinya pendidik diperbolehkan 

untuk memilih salah satu model pembelajaran. Menurut Joice dan Weil (dalam Rusman, 

2012:133), model pembelajaran merupakan suatu rencana yang dipilih oleh pendidik sesuai 

dengan pertimbangan tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pembelajaran Quantum merupakan sebuah inovasi dari perubahan berbagai macam interaksi 

yang ada di dalam dan di sekitar kelas. Selain itu menurut DePorter (dalam Rusman, 

2012:330) Quantum is an interaction that change energy inti light atau energi menjadi 

cahaya. Artinya adalah mengubah semua kesulitan belajar yang selama ini dipaksakan untuk 

terus dilakukan menjadi sebuah manfaat bagi peserta didik sendiri dan bagi orang lain, dengan 

memaksimalkan kemampuan dan bakat alamiah siswa. 

Sementara itu menurut DePorter (dalam Rusman, 2012:331) terdapat beberapa 

langkah yang harus ditempuh pendidik dalam menerapkan pembelajaran Quatum Learning 

yaitu Tumbuhkan, Alami, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan (TANDUR). Untuk masing-

masing penjelasannya adalah sebagai berikut. 
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a. Tumbuhkan 

Tumbuhkan berarti menumbuhkan minat belajar bagi peserta didik dengan 

memberikan rasa puas pada pertanyaan ‘’Apakah Manfaat BagiKu (AMBAK)’’. Pada 

tahapan ini, pendidik harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur hal ini 

akan menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti setiap proses dalam 

pembelajarannya. 

b. Alami 

Untuk unsur alami dapat dilihat ketika perserta didik mengalami secara langsung 

terkait materi yang akan diajarkan. Untuk itu dalam Menurut Wena (2011:165), pengalaman 

langsung yang dilakukan peserta didik dapat menciptakan ikatan emosional antara pendidik 

dan peserta didik. Selain itu dapat pengalaman langsung dapat menciptakan banyak peluang 

bagi peserta didik dalam meningkatkan pengalaman dan membangun keingintahuannya.  

c. Namai 

Untuk tahap namai yaitu suatu tahapan yang menyediakan kata kunci dalam 

mengajarkan suatu konsep, keterampilan berpikir dan strategi belajar yang menjadi pesan 

pembelajara dan berikan data tepat ketika minat belajar peserta didik memuncak 

(Rusman,2012:331).  

d. Demonstrasikan 

Mendemonstrasikan yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk memadukan 

pengalaman lalu dengan pengalamanya yang baru. Diharapkan dengan perpaduan ini peserta 

didik benar-benar  menghayati dan membuatnya sebagai pengalaman pribadi.  

e. Ulangi 

Ulangi yaitu menunjukkan kepada peserta didik pengulangan materi yang diberikan. 

Artinya peserta didik harus bahwa mereka benar-benar tahu tentang materi yang pelajari. 

Maksud pengulangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan di kampus, namun bisa juga di 

rumah. 

f. Rayakan 

Rayakan berarti pemberian penghargaan kepada peserta didik akan prestasi yang telah 

diraihnya. Memberikan perhargaan atas usaha yang dilakukan peserta didik baik yang 
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dilakukan secara individu atau kelompok. Perayaan yaitu pemberian umpan balik atau feed 

back positif kepada perserta didik atas keberhasilannya dengan cara memberikan pujian, 

hadiah dan tepuk tangan. 

 

Sedangkan untuk tahapan dalam proses belajar di dalam kelas akan dipaparkan pada 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1: kegiatan Plekasanaan pembelajaran menggunakan Model Quantum Teaching 

Nama 

Kegiatan 

Dosen Mahasiswa 

Pendahuluan Pengelolaan Kelas 

1. Memberi salam dan doa bersama 

2. Dosen menyapa mahasiswa  

3.  Dosen membagi kelompok 

1. Menjawab salam  

2. Duduk sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing 

 Apersepsi 

1. Memancing pertanyaan kepada mahasiswa 

terkait dengan materi yang telah diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya 

1. Menjawab pertanyaan dosen dengan benar 

Inti Tumbuhkan 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Memberikan motivasi dan semangat 

kepada mahasiswa. 

1.  Mendengarkan penjelasan dosen. 

2. Termotivasi untuk selalu giat dalam 

mengakikuti proses pembelajaran 

 

 Alami 

1. Menyuruh mahasiswa untuk berdiskusi 

dalam penyelesaian soal-soal yang terdapat 

pada LK bersama anggota kelompoknya. 

1. Mendiskusikan penyelesaian soal-soal 

yang terdapat pada LK bersama anggota 

kelompoknya. 

 Namai 

1. Memantau jalannya diskusi dengan 

mendekati masing- masing kelompok. 

2. Memfasilitasi kelompok yang kesulitan 

dalam melakukan diskusi. 

3.  Dosen mengarahkan mahasiswa dalam 

menyelesaikan permasalahan dengan cara 

memberikan tanda, sehingga mahasiswa 

bisa menamai konsep yang ada pada LK  

1. Mahasiswa berdiskusi dengan tertib. 

2. Mencari kata-kata kunci secara 

berkelompok dan mencatat setiap kata 

kunci yang telah didapatkan. 

 

 Demonstrasikan 

1. Dosen meminta perwakilan kelompok 

untuk menampilkan hasil diskusinya. 

2. Dosen menanggapi semua jawaban dan 

pendapat dari kelompok-kelompok 

tersebut, kemudian menyimpulkan 

jawaban yang benar. 

1. Setiap kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya. 

2. Mendengarkan penjelasan dosen dan 

mengkoreksi hasil kerja kelompok lain.. 

 

 

 Ulangi 

1. Membimbing mahasiswa untuk 

menyimpulkan materi. 

2. Memberikan soal dan latihan terkait 

1. Mendengarkan penjelasan  dosen dan 

membuat kesimpulan  

2. Mengerjakan soal yang telah diberikan. 

3. Mahasiswa memperhatikan penjelasan 
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dengan materi yang telah diajarkan. 

3. Bersama dengan mahasiswa membahas 

soal-soal tersebut. 

dan mengoreksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayakan 

1. Memberikan penghargaan kepada semua 

kelompok atas hasil kerja yang telah 

dikerjakannya. 

2. Memberikan semangat kepada kelompok 

yang jawabannya salah agar dapat 

bekerja dengan lebih baik lagi. 

1.  Seluruh mahasiswa dan kelompok 

memberikan penghargaan berupa tepuk 

tangan yang meriah. 

2. Manghargai kepada kelompok yang 

belum mendapatkan hasil maksimal 

 

 

 

Penutup Dosen meminta kepada mahasiswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Mahasiswa menyimpulkan materi yang 

telah diajarkan. 

 

 

Dengan melakukan tahapan-tahapan pada Model Quatum Teaching, dosen akan lebih 

mudah dalam menumbuhkan semangat belajar mahasiswa untuk mengikuti proses belajar di 

dalam kelas. Selain itu dengan diterapkannya Model Quatum Teaching akan memberikan 

peluang bagi dosen dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswanya. Menurut Sudjana 

(2004: 22), hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki peserta didik atau 

mahasiswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Selain itu juga hasil belajar yang 

dicapai peserta didik sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri peserta 

didik sendiri dan faktor dari luar diri peserta didik (Sudjana, 1989 : 39). 

 

SIMPULAN 

 Dengan melihat kelebihan Model Quatum Teaching dapat menjadi alternatif bagi 

dosen dalam menerapkan model tersebut kepada mahasiswanya. Model Quatum Teaching 

akan memberikan hasil maksimal manakala dosen melakukan tahapan dengan benar.  
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