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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

2.1 Kedudukan Pembelajaran Mengoptimalkan Unsur Persuasif dalam 

Menulis Poster dengan Menggunakan Metode Quantum Learning 

dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Kelas VIII 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

2.1.1 Standar Kompetensi 

       Standar kompetensi adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan titik 

tolak pengukuran tercapainya tujuan dari hasil belajar siswa, maka dalam 

memberikan materi kepada siswa, para guru harus mampu menggunakan metode 

dan media untuk menjelaskan atau menerangkan kepada siswa. Menurut Arikunto 

dalam Majid (2011: 5) “Standar adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan 

dan ditetapkan berdasrkan atas sumber, prosedur dan manajemen yang efektif. 

Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran keadaan yang 

dikehendaki.” Dengan demikian, standar juga dapat berfungsi sebagai alat ukur 

untuk menjamin bahwa program pendidikan suatu profesi dapat memberikan 

kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi.  

       Majid (2011: 5)  berpendapat, bahwa standar kompetensi guru adalah suatu 

ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan dan berperilaku layakanya seorang guru untuk menduduki jabatan 

fungsional sesuai tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Dengan kata lain 

kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru.
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       Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan 

standar kompetensi dan indikator kompetensi sebagai pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, standar isi yang telah 

disahkan pemerintah. Majid (2011: 42) menyatakan bahwa, standar isi kompetensi 

mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai “pernyataan tentang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap khusus yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang 

diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran” (Center for Civics 

Educations, 1997). Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan 

dasar pengembanagan program belajar yang terstruktur. 

       Pembelajaran menulis poster ini tersurat dalam KTSP dengan standar 

kompetensi, yaitu “mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks 

berita, slogan/poster.”(Tim Depdiknas, 2006:260) 

2.1.2 Kompetensi Dasar 

Majid (2011: 43) mengemukakan, bahwa kompetensi dasar adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik 

unutk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang 

ditetapkan. Kaitannya dengan KTSP, Depdiknas telah menerapkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar berbagai mata pelajaran, untuk dijadikan acuan 

oleh guru dalam mengembangkan KTSP pada satuan pembelajaran masing-

masing. 

Pembelajaran penelitian ini tecakup dalam KTSP dengan kompetensi 

dasar, yaitu “menulis slogan/poster untuk berbagai keperluan dengan pilihan kata 

dan kalimat yang bervariasi, serta persuasif.” (Tim Depdiknas, 2006: 264) 
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2.1.3 Indikator 

Indikator dapat digunakan sebagai dasar penelitian terhadap siswa dalam 

mencapai pembelajaran yang diharapkan. Indikator hasil belajar merupakan 

uaraian kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran. 

Hal yang harus dipahami guru dalam kaitannya dengan KTSP, ialah 

bahwa guru harus mampu menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, 

yang siap dijadikan pedoman pembelajaran dan acuan penilaian. 

Majid (2011: 53) menyatakan bahwa, indikator merupakan kompetensi 

secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketrcapaian hasil 

pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa 

diukur dan dibuat instrumen penilainnnya. 

Berdasarkan uraian di atas, indikator merupakan acuan dasar dalam 

pengukuran ketercapaian hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran guru harus mengacu pada indikator 

yang telah dikembangkan pada mata pelajaran tertentu yang memuat sejumlah 

kompetensi yang telah ditetapkan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian hasil 

belajar. Sehingga siswa memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dalam 

menjabarkan indikator.  

       Adapun indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran mengoptimalkan 

unsur persuasif dalam menulis poster dengan menggunakan metode quantum 

learning sebagai berikut: 

1) menjelaskan pengertian unsur persuasif dalam menulis poster, 

2) menentukan jenis poster yang akan dibuat, 

3) menulis poster yang di dalamnya memuat unsur persuasif. 
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Indikator tersebut disusun agar penulis dapat mengetahui hasil pencapaian 

siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran. Pencapaian hasil tersebut dapat 

dilihat melalui keberhasilan siswa dalam menulis poster dengan mengoptimalkan 

unsur persuasif. 

2.1.4 Materi Pokok 

       Buku Pedoman Khusus Pengembangan dan Penilaian Silabus Mata 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Depdiknas (2003: 29) disebutkan, materi 

pokok merupakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dari suatu kompetensi 

dasar. Adapun materi pelajaran adalah bahan ajar minimal yang harus dipelajari 

siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Materi pokok yang akan diajarkan 

penulis dalam penelitian ini adalah pengertian menulis puisi, unsur-unsur puisi, 

langkah-langkah menulis puisi, pengertian diksi, dan persyaratan ketepatan diksi. 

       Majid (2011: 44) “Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran 

yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan 

dinilai menggunkan insrtumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator 

pencapaian belajar.” Standar materi pokok telah ditetapka secra nasional, maka 

materi pokok tinggal disalin dari buku Standar Kompetensi Mata Pelajaran.   

Berkaitan dengan hal tersebut, materi pembelajaran mengoptimalkan unsur 

persuasif dalam menulis poster yang akan penulis ajarkan sebagai berikut; 

1) pengertian dan jenis-jenis poster; 

2) pengertian persuasif; 

3) ciri-ciri persuasif; 

4) unsur persuasif;  

5) kriteria persuasif; 
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6) unsur persuasif dalam menulis poster; 

7) langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan unsur persuasif. 

Materi pembelajaran merupakan satuan bidang tertentu yang harus dipelajari 

oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. 

Perumusan materi tersebut merupakan dasar penulis melakukan kegiatan 

pembelajaran, karena salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran 

adalah ketepatan bahan yang diajarkan kepada siswa. 

2.1.5 Alokasi Waktu 

       Dalam buku Pedoman Khusus Pengembangan dan Penilaian Silabus Mata 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Depdiknas (2003: 11) disebutkan, bahwa 

alokasi waktu adalah perkiraan berapa lama siswa mempelajari suatu materi 

pelajaran. Untuk menentukan alokasi waktu, prinsip yang perlu diperhatikan 

adalah tingkat kesukaran materi baik di dalam maupun di luar kelas, serta tingkat 

pentingnya materi yang dipelajari. 

       Majid (2011: 5) mengemukakan, bahwa dalam menentukan alokasi waktu, 

prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, ruang lingkup 

atau cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik untuk belajar maupun di 

lapangan, serta tingkat pentingnya materi yang dipelajari. Semakin sukar dan 

semakin penting dalam mempelajari atau mengerjakan pekerjaan yang 

berhubungan dengan materi, maka perlu diberi alokasi waktuyang lebih baik. 

       Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk keterampilan mengoptimalkan 

kesesuaian diksi dengan tema dalam menulis puisi adalah 2X40 menit.  
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2.2 Menulis Poster 

2.2.1  Pengertian Menulis Poster 

Selama ini kesan menarik selalu muncul terkait dengan pembelajaran menulis 

poster, banyak siswa yang menyukai pembelajaran tersebut, karena materi 

mengenai poster berkaiatan erat dengan kegiatan menggambar juga mewarnai 

yang memang banyak menarik perhatian siswa, terutama siswa SMP kelas VIII. 

Dari uraian tersebut penulis yakin bahwa menulis poster dapat menjadi 

pembelajaran yang menarik, dilengkapi dengan penggunaan metode yang variatif.  

Lado dalam Tarigan  (2008; 22) mengungkapkan bahwa, menulis ialah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat 

membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik itu. Gambar atau lukisan mungkin dapat menyampaikan makna-

makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa. Sedangkan poster 

menurut Firara yang dilansir dari laman http://ditasyafirara.blogspot.com 

(diakses, 29 Februari 2016), adalah karya seni atau desain grafis yang memuat 

komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasian 

dengan ditempel di dinding atau di permukaan datar lainnya dengan sifat mencari 

perhatian mata pembaca sekuat mungkin.  

Berdasarkan kedua pendapatan tersebut menulis poster adalah kegiatan 

menyatukan dua keterampilan (menulis dan menggambar) dalam satu materi 

pembelajaran, yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam pembuatan 

poster tidak hanya dibutuhkan gambar yang semata-mata dapat memicu 

ketertarikan khalayak ramai, namun berdasarkan fungsinya, yaitu, untuk 
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memberitahukan suatu informasi, mengajak juga membujuk masyarakat maka 

sangatlah dibutuhkan kata-kata atau bahasa-bahasa yang dapat memengaruhi 

pembaca, oleh karena itu kegiatan menulis sangatlah diperlukan. 

2.2.2 Ciri-ciri Poster 

Putra  (2007: 60) mengemukakan, bahwa poster tidak hanya bisa melihat 

hasil akhir berupa bendanya saja, sebab di dalam poster terdapat banyak hal 

yang tidak terlihat, termasuk unsur-unsur kreatif, komunikatif, dampak (media 

exposure), audience, di mana (place) ditempatkan, ukuran-ukuran 

keberhasilannya, biaya yang dikeluarkan, sampai pada indikator-indikator 

keberhasilan sebuah poster. 

Menurut Firara (diakses, 29 Februari 2016), poster memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. memiliki bahasa yang singkat, padat, dan komunikatif; 

b. bersifat persuasif; 

c. dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. 

2.2.3 Aspek-aspek Poster 

Menurut Susanto, H. dalam laman bagawanabiyasa.wordpress.com 

(diakses 9 Juni 2016) aspek penulisan poster meliputi; 

a. tampilan poster, 

b. isi poster, 

c. kalimat poster, 

d. bentuk tulisan, 

e. ejaan dan tanda baca. 

Aspek-aspek poster tersebut merupakan kriteria poster yang baik. 

Tampilan poster harus sederhana tetapi cukup untuk mewakili ide. Selain itu, 

gambar juga harus sesuai dengan kalimat persuasif dalam poster. Tampilan 

poster yang baik adalah yang bersih dan menarik pembaca. Sementara itu, isi 
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poster juga cukup berisi tema yang sederhana, namun menarik. Yang perlu 

diperhatikan adalah isi poster baik gambar maupun kalimat persuasi yang 

diciptakan harus sesuai dengan tema. Dengan demikian, maksud atau tujuan 

poster jelas sehingga dapat menarik pembaca.  

 

Aspek menulis poster menurut Rostyaningsih, T. dalam laman 

titarostyani.blogspot.com (diakses 12 Juni 2016), meliputi; 

a. tampilan gambar dibuat mencolok dan harus sesuai dengan ide yang 

hendak disampaikan, 

b. kalimat poster menggunakan pilihan kata-kata yang efektif, sugestif, serta 

mudah diingat, 

c. tulisan dibuat cukup besar dan mudah dibaca dengan ejaan yang tepat, 

d. poster dipasang di tempat yang strategis.  

Berdasarkan kedua uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

hal menulis poster dengan mengoptimalkan unsur persuasif, terdapat aspek-aspek 

yang harus diperhatikan. Tampilan poster menjadi hal utama yang harus 

diperhatikan, gambar dan tulisan harus bisa menjadi daya tarik bagi para pembaca. 

Isi poster yang terkandung dari kalimat-kalimat yang menarik haruslah dibuat 

seefektif mungkin, mampu mensugesti pembaca dan juga mudah diingat. Tempat 

di mana poster akan dipasang menjadi penentu apakah poster yang telah dibuat 

dengan tampilan gambar dan tulisan menggunakan warna yang menarik juga 

kalimat yang persuasif mampu menarik perhatian umum atau tidak, untuk itu 

pilihlah tempat yang tepat agar poster yang telah dibuat dapat berguna 

sebagaimana tujuan poster yang sebenarnya. 
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2.2.4 Jenis dan Contoh Poster 

Mobile-friendly yang diakses dari laman http://cakheppy.wordpress.com 

(diakses, 9 April, 2016). Jenis-jenis Poster.   

a. Poster Pendidikan 

b. Poster Lingkungan 

c. Poster Kesehatan 

d. Poster Niaga 

e. Poster Kegiatan 

f. Poster Layanan Masyarakat 

Mobile-friendly yang diakses dari laman http://cakheppy.wordpress.com 

(diakses, 17 Mei 2016), contoh-contoh poster. 

a. Poster Pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik atau 

meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengikuti program pendidikan. 

                                      

Gambar 2.1 

Poster Pendidikan 

b. Poster layakan masyarakat bertujan untuk menghimbau atau memberikan 

suatu informasi kepada masyarakat mengenai segala program pemerintah. 

http://cakheppy.wordpress.com/
http://cakheppy.wordpress.com/
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Gambar 2.2 

Poster Layanan Masyarakat 

c. Poster niaga bertujan untuk mengiklankan suatu produk, barang, maupun 

jasa. 

 

 

Gambar 2.3 

Poster Niaga 

 



24 
 

 
 

d. Poster kegiatan bertujan untuk mengiklankan suatu kegiatan atau acara-

acara tertentu. 

 

 

Gambar 2.4 

Poster Kegiatan 

e. Poster karya seni biasanya poster yang dibuat dengan kebebasan dalam 

berkarya, berhubungan dengan lukisan atau gambar bebas, namun kadang 

juga digunakan untuk memberi tahukan suatu acara pameran seni, atau 

teater. 

 

Gambar 2.5 

Poster Karya Seni 
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2.3 Persuasif 

2.3.1 Pengertian Persuasif 

Secara garis besar, persuasi merupakan suatu ajakan atau bujukan dengan 

tujuan untuk meyakinkan seseorang. Persuasi ini dapat dilakukan secara verbal 

(lisan) ataupun nonverbal (tulisan).  

Menurut Keraf, G (2010: 118) persuasif adalah. 

“Persuasif bertujuan untuk meyakinkan sesorang agar melakukan sesuatu 

yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan 

datang. Adapun, bentuk bentuk persuasi yang dikenal umum adalah: 

propaganda, yang dilakukan oleh golongan-golongan atau badan-badan 

tertentu, iklan-iklan dalam surat kabar, majalah, atau media massa lainnya, 

selebaran-selebaran, kampanye lisan, dan sebagainya. Persuasi selalu 

bertujuan untuk mengubah pikiran orang lain; ia berusaha agar orang lain 

dapat menerima dan melakukan sesuatu yang kita inginkan.” 

 

Pada dasarnya persuasif  meruapakan ajakan atau bukujukan kepada orang 

lain untuk melakukan atau mengikuti apa yang kita bicarakan atau kita tawarkan.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Finoza dalam bukunya Komposisi 

Bahasa Indonesia (2013: 272) “Karangan persuasi adalah karangan yang bertjuan 

membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang 

dikomunikasikan.” Berdasarkan kedua pendapat yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, persuasi merupakan suatu 

kegiatan membujuk, memengaruhi atau menghimbau orang lain atas apa yang kita 

komunikasikan. Persuasi tersebut bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal. 
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2.3.2 Unsur-unsur Persuasif 

Keraf, G (2010: 121), dalam buku Argumentasi dan Narasi, mengungkapkan 

mengenai unsur persuasif. 

 

a. Sugestif  

Sugestif adalah suatu usaha membujuk atau mempengaruhi orang lain 

untuk menerima suatu keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi 

suatu dasar kepercayaan yang logis pada orang yang ingin dipengaruhi. 

Dalam kehidupan sehari-hari sugesti itu biasanya dilakukan dengan kata-

kata dan nada suara. 

b. Isi karangan 

Isi karangan merupakan gagasan yang mendasari keseluruhan karangan, 

yang meliputi, keaslian gagasan; pengoperasian gagasan; kesesuaian isi 

dengan tujuan penulisan; persuasif; dan kemampuan mengembangkan 

topik secara tuntas, rinci, dan tunggal. 

c. Aspek kebahasaan 

Aspek kebahasaan meliputi hal-hal sebagai berikut; kejelasan informasi 

sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembaca; ketepatan 

diksi; kebenaran penerapan ejaan. 

d. Teknik penulisan. 

Teknik penulisan yang baik  meliputi keteraturan urutan gagasan, kaitan 

judul dengan isi, kerapian bentuk karangan, dan kesan umum yang 

menarik bagi pembaca serta karangan yang kohesif. 

 

2.3.3 Teknik Persuasif 

Keraf, G (2010: 121), dalam buku Argumentasi dan Narasi, mengungkapkan 

mengenai teknik persuasif. 

a. Rasionalisasi 

Rasionalisasi sebenarnya tidak lain dari suatu argumentasi semu, suatu 

proses pembuktian mengenai suatu kebenaran dalam bentuknya yang agak 

lemah, dan biasanya dipergunakan dalam persuasi. Kebenaran yang 

dibicarakan dalam persuasi bukanlah suatu kebenaran mutlak, tetapi 

kebenaran yang hanya berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar dan 

melicinkan jalan agar keinginan, sikap, kepercayaan, keputusan, atau 

tindakan yang telah ditentukan atau diambil dapat dibenarkan. 

b. Identifikasi 

Karena persuasi berusaha menghindari situasi konflik dan sikap ragu-ragu, 

maka pembicara harus menganalisa hadirinnya dan seluruh situasi yang 

dihadapinya dengan seksama. 

c. Sugesti 
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Sugestif adalah suatu usaha membujuk atau mempengaruhi orang lain 

untuk menerima suatu keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi 

suatu dasar kepercayaan yang logis pada orang yang ingin dipengaruhi. 

Dalam kehidupan sehari-hari sugesti itu biasanya dilakukan dengan kata-

kata dan nada suara. 

 

d. Konformitas 

Konformitas adalah suatu keinginan atau suatu tindakan untuk membuat 

diri serupa dengan sesuatu hal yang lain. Konformitas adalah suatu 

mekanisme mental untuk menyesuaikan diri atau mencocokkan diri dengan 

sesuatu yang diinginkan itu.  

e. Kompensasi 

f. Kompensasi adalah suatu tindakan atau suatu hasil dari usaha untuk 

mencari suatu pengganti (substitut) bagi sesuatu hal yang tak dapat 

diterima, atau suatu sikap atau keadaan yang tidak dapat dipertahankan. 

g. Penggantian 

Penggantian adalah suatu proses yang berusaha menggantikan suatu 

maksud atau hal yang mengalami rintangan dengan suatu maksud atau hal 

lain yang sekaligus juga menggantikan emosi kebencian asli, atau kadang-

kadang emosi cinta kasih yang asli. 

h. Proyeksi 

Proyeksi adalah suatu teknik untuk menjadikan sesuatu yang tadinya adalah 

subyek menjadi obyek. 

 

2.4 Langkah-langkah Mengoptimalkan Unsur Persuasif dalam Menulis 

Poster 

Menurut Susanto, H. dalam laman bagawanabiyasa.wordpress.com (diakses 

12 Juni 2016), dalam menulis poster harus memperhatikan langkah-langkah 

menulis poster sebagai berikut. 

a. Menentukan jenis poster yang akan dibuat. 

Langkah pertama yaitu menentukan jenis poster yang akan dibuat, pilih 

jenis poster yang sesuai dengan topik poster yang telah kita tentukan. 

b. Memilih kata yang tepat dan unik untuk menyusun kalimat yang 

menarik. 

Di dalam poster biasanya terkadung kalimat ajakan atau kalimat yang 

menginformasikan, untuk itu pilihlah kata-kata yang tepat, unik agar 

dapat disusun menjadi suatu kalimat yang menarik pembaca. 

c. Menyusun kata-kata untuk menjadi kalimat poster.  

Kalimat dalam poster haruslah persuasif, sugestif, efektif juga mudah 

diingat. Untuk itu setalah pada tahapan sebelumnya kita memilih kata-
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kata, maka kata-kata tersebut kita susun menjadi suatu kalimat yang 

bersifat mengajak atau persuasif, sugestif juga efektif, agar dapat menarik 

pembaca dan mudah diingat. 

d. Melengkapi kalimat yang dibuat dengan tampilan gambar yang menarik 

dan dengan ukuran yang cukup besar. 

Tampilan gambar menjadi salah satu hal penting harus selalu 

diperhatikan dalam membuat poster, sebab selain adanya kalimat yang 

mengajak gambar juga dapat dengan mudah menarik perhatian pembaca. 

Untuk itu, pilihlah gambar yang dapat menarik perhatian pembaca dan 

sesuai dengan jenis poster yang akan dibuat. 

 

2.5      Metode Quantum Learning 

2.5.1 Pengertian Metode Quantum Learning 

Menurut Deporter, B & Hernacki, Mike (2015: 14) quantum learning dapat 

dipahami sebagai,  

“Quantum Learning, berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang 

pendidik berkebangasaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang 

disebutnya sebagai “suggestology” atau sugesto-pedia”. Prinsipnya adalah 

bahwa sugesti dapat dan pasti memengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap 

detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik 

yang digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan 

murid secara nyaman, memasang latar belakang musik latar di dalam kelas, 

menigkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberi 

kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang 

terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Quantum learning mencakup 

aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik (NLP), yaitu suatu 

penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti 

hubungan antara bahasa dan perlaku dan dapat digunakan untuk menciptakan 

jalinan pengertian anatara siswa dan guru.” 

Quantum learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan 

banyak sugesti untuk membangkitkan keinginan belajar siswa, sugesti tersebut itu 

diberikan oleh guru, dengan cara menjalin interaksi yang bermutu, sehingga siswa 

dapat secara alami menumbuhkan motivasi belajarnya. 

Zakiya Ahmad dalam laman http://Kompasiana.com mengemukakan 

pendapatnya mengenai quantum learning. 
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“Quantum Learning merupakan pembelajaran yang melibatkan semua aspek, 

antara lain aspek kepribadian, pengetahuan dan perasaan. Dari semua aspek 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap belajar dan daya 

ingat serta membuat proses belajar sebagi suatu prose yang menyenangkan. 

Siswa dikondisikan pada lingkungan belajar yang optimal secara fisik 

maupun mental. Quantum learning merupakan cara belajar yang 

menggunakan segala situasi dan nuansa. Selalu menyertakan segala kaitan, 

interaksi dan perbedaan yang dapat memaksimalkan proses belajar.”  

Dari rangkaian pendapat di atas, pada intinya metode quantum learning 

merupakan  metode pembelajaran yang dirancang memang untuk menjalin 

interaksi yang bermutu antara siswa dengan gurunya. Metode ini menekankan 

segala aspek kemampuan yang dimiliki oleh siswa agar semakin meningkat. 

Suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat memacu motivasi siswa dalam 

proses belajar, oleh karena itu pembelajaran quantum learning sangat 

mengaharuskan guru sebagai fasilitator untuk bisa menciptakan suasana dan 

nuansa yang menyenangkan bagi siswa dan interksi yang dapat terjalin  dengan 

optimal. 

2.5.2 Langkah-langkah Quantum Learning 

       Setelah mengetahui apa itu quantum learning, kini Anda siap melangkah 

kepada proses menulis yang seutuhnya. Proses ini diambil dari Proyek Penulisan 

California dan telah didemosntrasikan sebagai penulisan yang efektif untuk segala 

jenis tulisan tang dapat Anda sebutkan.  

1) Persiapan sebelum menulis 

Pengelompokan (clustering) dan menulis cepat adalah dua teknik yang 

digunakan pada tahap proses penulisan ini. Pada tahap ini, Anda hanya 

membangun suatu fondasi untuk topik yang berdasarkan pada 

pengetahuan, gagasan, dan pengalaman Anda. 

2) Draft-kasar 

Di sini Anda mulai menelusuri dan mengembangkan gagasan-gagasan 

Anda. Pusatkan pada isi darpada tanda baca, tata bahasa, atau ejaan. 

Ingat untuk Menunjukkan Bukan Memberitahukan saat Anda menulis. 
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3) Berbagi  

Sebagai penulis, kita merasa sangat dekat dengan tulisan kita sehingga 

sulit bagi kita untuk menilai secara objektif. Untuk mengambil jarak 

dengan tulisan Anda, Anda perlu meminta orang lain membacanya dan 

memberikan umpan balik. 

4) Memperbaiki (Revisi) 

Dari umpan balik, perbaiki tulisan tersebut, manfaatkan umpan balik 

yang Anda anggap membantu. Setelah memperbaikinya, bagikan 

kembali keapada rekan Anda. 

5) Penyuntingan (Editing) 

Akhirnya, inilah saatnya untuk membiarkan “editor” otak kiri 

melangkah masuk. Pada tahap ini, perbaikilah semua kesalahan ejaan, 

tata bahasa, dan tanda baca. Pastikanlah semua transisi berjalan mulus, 

penggunaan kata kerjanya tepat, dan kalimat-kalimatnya lengkap. 

6) Penulisan kembali 

Tulis kembali tulisan Anda, masukkan isi yang baru dan perubahan 

penyuntingan. 

7) Evaluasi  

Periksalah untuk memnastikan bahwa Anda telah menyelesaikan apa 

yang Anda rencanakan dan apa yang ingin Anda sampaikan. 

(Deporter, B & Hernacki, Mike, 2015: 196-198). 

2.5.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Quantum Learning 

2.5.3.1 Kelebihan Metode Quantum Learning 

Menurut Storehouse of scientific papers yang dilansir oleh laman 

www.sarjanaku.com, terdapat beberapa kelebihan metode Quantum learning 

sebagai berikut. 

a. Pembelajaran quantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika 

quantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep quantum dipakai. 

b. Pembelajaran quantum lebih bersifat humanistis, bukan positivis-empiris, 

“hewan-istis,” dan atau nativistis. 

c. Pembelajaran quantum lebih konstruktivis(tis), bukan positivistis-empiris, 

behavioristis. 

d. Pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu 

dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. 

e. Pembelajaran quantum sangat menekankan pada pemercepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. 

f. Pembelajaran quantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran 

proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. 

g. Pembelajaran quantum sangat menekankan kebermaknaan dan 

kebermutuan proses pembelajaran. 

h. Pembelajaran quantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi 

pembelajaran. 

http://www.sarjanaku.com/
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i. Pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada pembentukan 

keterampilan akademis, keterampilan (dalam) hidup, dan prestasi fisikal 

atau material. 

j. Pembelajaran quantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian 

penting proses pembelajaran. 

k. Pembelajaran quantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, 

bukan keseragaman dan ketertiban. 

l. Pembelajaran quantum mengintergrasikan totalitas tubuh dan pikiran 

dalam proses pembelajaran. 

 

Menurut Deporter, B & Hernacki, Mike (2015: 43) quantum learning 

memiliki beberapa kelebihan. 

a. Mengetahui langkah-langkah untuk menumbuhkan minat dalam segala 

sesuatu. 

b. Mengetahui tentang seluk-beluk belajar aktif. 

c. Meningkatkan kulaitas hidup dengan belajar. 

Berdasarkan uarian di atas, metode quantum learning merupakan metode 

yang memang dirancang untuk semakin meningkatkan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran yang bermutu. Keterampilan-keterampilan akademis 

juga nilai-nilai kehidupan siswa ditingkatkan secara lebih alami dalam 

penerapan metode ini.  

2.5.3.2 Kelemahan Metode Quantum Learning 

Menurut Storehouse of scientific papers yang dilansir oleh laman 

www.sarjanaku.com, terdapat beberapa kelemahan metode Quantum learning 

sebagai berikut: 

a. membutuhkan pengalaman yang nyata; 

b. waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar; 

c. kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. 

http://www.sarjanaku.com/
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Dalam hal pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode quantum 

learning, memang tidak mudah karena diperlukan pengalaman yang nyata, dan 

pengalaman tidak didapat dengan mudah, diperlukan jam terbang yang memang 

sudah cukup lama sebagai tenaga pengajar terutama dalam hal membangkitkan 

motivasi siswa, dan keterampilan siswapun bukalah hal yang dapat diidentifikasi 

dengan mudah, karena keterampilan seseorang bukanlah hal yang tampak secara 

nyata, dan setiap orangpun tentu saja memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda. 

2.6 Hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan, bahwa ada penelitian terdahulu yang 

relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun 

untuk perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut. 

           Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 

peneliti/tahun 

R. Edit Putranda/ 2014 

Judul  Pembelajaran Menulis Paragraf Persuasif Melalui Media 

Poster Di Karton pada Siswa Kelas VIII  

Tempat 

penelitian 

SMPN 1 Sagalaherang 
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Pendekatan 

dan analisis  

Media poster di karton 

Hasil 

Penelitian 

1. Penulis mampu melaksanakan pembelajaran 

menulis paragraf persuasif dengan menggunakan 

media poster di karton pada siswa kelas VIII 

SMPN 1 Sagalaherang, dengan perolehan 

pelaksanaan pembelajaran rata-rata 3,5 (A). 

2. Siswa mampu mengikuti pembelajaran menulis 

paragaraf persuasif dengan menggunakan media 

poster di karton, dengan perolehan nilai rata-rata 

prates; 597,5 dan nilai rata-rata postes; 657,5. 

3. Media poster tepat digunakan dalam 

pembelajaran menulis paragraf persuasif dengan 

tingkat kepercayaan 90 %.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menunjukkan keberhasilan. 

Persamaan  Pembelajaran mengenai persuasif. 

Perbedaan  Poster digunakan hanya sebagi media. 
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Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 

peneliti/tahun 

Rifqi Rahmawan/2014 

Judul Pembelajaran Menulis Poster Berdasarkan Media 

Display dengan Menggunakan Model Picture And 

Picture.  

Tempat 

penelitian 

SMP Negeri 1Katapang  Tahun Pelajaran 2013/2014 

Pendekatan 

dan analisis 

Media Display 

Hasil 

penelitian 

Berdasarkan fakta, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis poster dengan menggunakan 

media display dengan menggunakan model picture and 

picture menunjukan keberhasilan. 

Persamaan Pembelajaran menulis poster 

Perbedaan  Media dan metode yang digunakan 

 

 


