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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa mata pelajaran Matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Matematika memiliki beberapa 

katrakteristik, adapun karakteristik matematika sekolah dasar (Sumardyono, 2004: 

31), adalah: 

1) Penyajian, penyajian Matematika tidak harus diawali dengan teorema dan 

definisi melainkan disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa. 

2) Pola pikir, pembelajaran Matematika sekolah menggunakan pola pikir 

deduktif dan induktif. Biasanya siswa SD menggunakan pendekatan 

induktif lebih dulu yang memungkinkan siswa menangkap pengertian 

yang dimaksudkan. 

3) Semesta pembicaraan, sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektualnya maka matematika yang disajikan dalam jenjang pendidikan 

juga menyesuaikandalam kekomplekan semestanya. 

4) Tingkat keabstrakan, siswa SD dimungkinkan untuk mengkonkretkan 

objek-objek Matematika agar lebih memahami pelajaran. 

Pada kenyataannya bahwa siswa menganggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit untuk dimengerti sehingga siswa terlebih dahulu takut 

terhadap mata pelajaran Matematika. Hal ini membuat banyak siswa lemah pada 

pelajaran Matematika. Padahal kalau dicermati di setiap segi kehidupan manusia 

tidak lepas dari sisi matematika  dan pada gilirannya akan mempermudah  dalam 

pemecahan masalah keseharian.  

Keadaan pembelajaran matematika yang berpusat pada guru dan siswa 

sebagai objek pembelajarannya hanya melakukan kegiatan duduk, lihat, dan 

dengar, padahal matematika adalah aktivitas manusia (human activity), sehingga 
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matematika dapat kita pelajari dengan baik bila disertai dengan mengerjakannya 

(doing mathematics). Dari pernyataan tersebut, pembelajaran matematika tidak 

akan berjalan efektif jika siswa hanya dijadikan objek pembelajaran sehingga 

akan efektif bila siswa ikut berpatrisipasi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dialaminya sendiri maka dengan begitu materi yang telah dipelajarinya mudah 

diterima dan diingat siswa. 

Dari kurikulum-kurikulum yang telah direvisi, untuk dapat terlaksananya 

pembelajaran matematika yang baik pada jenjang SD diperlukan guru yang 

terampil merancang dan mengelola proses pembelajaran serta disarankan agar 

kegiatan pengajaran tidak hanya satu arah dari guru saja melainkan dua arah, 

timbal balik antara guru dan siswa. Dalam komunikasi dua arah tersebut guru 

harus aktif merencanakan, memilih, membimbing, dan menganalisis berbagai 

kegiatan yang dilakukan siswa, sebaliknya siswa diharapkan untuk aktif terlebih 

pada mental maupun emosional seperti yang tercermin dalam rambu-rambu 

pelaksanaan KTSP 2006.   

Begitu juga dalam hal mengajarkan matematika di SD mengandung makna 

aktifitas guru mengatur kelas dengan sebaik-baiknya dan menciptakan kondisi 

yang kondusif menyenangkan sehingga siswa dapat belajar matematika dengan 

baik. Selain itu, guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan motivasi siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam 

belajar matematika, artinya belajar matematika bukan sekedar memindahkan 

pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan dan 

mengkonstruksi kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi 

pengalaman umum dan nyata. Untuk memperoleh pembelajaran matematika yang 

efektif hendaknya  siswa diberi kesempatan dengan aktivitas pembelajaran yang 

dapat dialaminya sendiri. Dengan demikian, siswa dapat menemukan ide dan 

konsep matematika pada materi yang diberikan sehingga pemahaman siswa akan 

lebih melekat pada struktur kognitifnya sesuai dengan karakteristik Matematika 

sekolah dibawah bimbingan guru. 

Pada kenyataannya dari data kondisi awal, hasil pretest siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Buluroto  pada pelajaran Matematika, diperoleh keterangan bahwa hanya 
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48,15 % atau 13 siswa dari jumlah keseluruhan 27 siswa yang nilainya berhasil 

mencapai KKM yaitu 63, itu berarti terdapat 14 siswa atau 52,85 % siswa yang 

belum mencapai KKM. Selain itu berdasarkan wawancara dengan guru kelas 

didapat keterangan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar adalah kurangnya 

pemahaman konsep dasar Matematika seperti operasi hitung penjumlahan, 

penggurangan, perkalian dan pembagian. Dominasi penggunaan metode guru 

sebagai pusat pembelajaran (teacher center), ketiadaan media ataupun alat peraga 

untuk memperjelas materi membuat suasana kelas menjadi pasif. Suasana 

pembelajaran yang demikian menyebabkan pembelajaran yang tidak 

menyenangkan dan membosankan sehingga siswa kurang berminat untuk belajar. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika pada kelas 

4 SDN 1 Buluroto tersebut masih tergolong konvensional yang mengandalkan 

ceramah, perhatian dan kemandirian siswa menjadi rendah karena siswa hanya 

bergantung pada apa yang diberikan oleh guru, membuat kesan kegiatan belajar 

kurang menarik karena siswa cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan. 

Pembelajaran konvensional mengakibatkan siswa hanya bekerja secara prosedural 

dan memahami Matematika tanpa penalaran. Selain itu dalam pembelajaran 

konvensional guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan Matematika yang akan menjadi miliknya sendiri. 

Pengajaran yang monoton yaitu ceramah sangat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. Menurut Slameto (2003: 12) metode mengajar menyajikan 

bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar orang lain itu menerima, 

menguasai dan mengembangkannya. Orang lain yang dimaksud adalah siswa 

yang mampu menerima pelajaran dari seorang guru. Tetapi bagaimana seorang 

siswa dapat menerima pelajaran dengan baik jika metode yang diterapkan kurang 

baik. 

Dalam Mawardi (2011: 32), tahap perkembangan kognitif individu 

menurut Piaget siswa SD termasuk dalam kategori operasi konkrit (7-11 tahun), 

siswa  telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkrit. Guru pun 

hendaknya dalam mengajar juga mengetahui kebutuhan siswa SDnya, seperti : 

anak SD senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan 
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anak SD senang merasakan atau melakukan/ memperagakan sesuatu secara 

langsung. Dari pernyataan tersebut, maka dengan memperhatikan kebutuhan 

siswanya, guru diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat guna dalam 

penanaman konsep pelajaran Matematika di sekolah dasar yang akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar dan penguasaan materi lebih lanjut di jenjang 

SD maupun sampai jenjang berikutnya. Dengan mengacu pada permasalahan 

yang ada dalam kelas 4 SDN 1  Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora 

maka diadakannya sebuah tindakan yang memberikan alternatif untuk 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas tersebut, sehingga memperoleh hasil 

yang lebih baik dari sebelumnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Wuryati (2009) menyimpulkan 

bahwa dengan metode Quantum Teaching, pembelajaran dapat dilaksanakan 

dalam bentuk unjuk kerja diskusi kecil, serta dengan mengunakan benda-benda 

konkrit, dengan begitu Quantum Teaching dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa yang berpengaruh pada hasil belajar siswa. Sehingga dalam hal ini 

diterapkan metode Quantum Teaching sebagai solusi dari permasalahan 

pembelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kabupaten Blora. 

Seperti yang diungkapkan M. Noor Kholid (2009: 4) bahwa metode 

pembelajaran Quantum Teaching dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dengan segala nuansanya, penanaman konsep yang diperoleh dari 

hasil penyelidikan, penyimpulan serta meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, membangkitkan minat dan partisipasi, serta meningkatkan pemahaman 

materi. Metode Quantum teaching merupakan salah satu metode penggubahan 

belajar menyenangkan yang menyertakan segala kaitan, interaksi yang 

memaksimalkan momen belajar siswa di kelas yang pada hakikatnya metode ini 

memanfaatkan tiga modalitas yaitu visual, auditorial, dan kinestetik yang harus 

dioptimalkan dalam belajar, sehingga diperoleh hasil yang optimal (DePorter, 

Reardon, dan Nourie 2003: 84-85).  

Dengan menerapkan metode quantum teaching yang berbantuan media 

dalam pembelajaran matematika dapat menciptakan pembelajaran dengan suasana 

yang menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran yang semula monoton dan 
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menjenuhkan tidak lagi monoton dan dapat membangkitkan minat, partisipasi 

siswa, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Dengan memanfaatkan media juga akan lebih memudahkan 

siswa dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya media tersebut siswa 

diberi kesempatan untuk memanfaatkannya sendiri sehingga hal tersebut mampu 

membuat siswa lebih paham tentang hal yang sedang dipelajarinya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika yaitu:  

a. Terdapat 14 anak (52,85%) dari jumlah keseluruhan 27 siswa yang 

hasil belajar Matematikanya di bawah KKM 63 dan 13 lainnya tuntas. 

b. Penggunaan metode pembelajaran atau pengajaran yang masih 

konvensional. 

c. Guru kurang melibatkan siswa aktif di dalam pembelajaranya. 

d. Belum adanya pemanfaatan media bantuan atau alat peraga dalam 

kegiatan belajar. 

e. Hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Berdasar latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka 

pemecahan masalah dapat didentifikasi sebagai berikut: hasil belajar matematika 

kognitif siswa 52,85% siswa belum mencapai KKM. Model pembelajaran yang 

selama ini digunakan masih bersifat satu arah (berpusat pada guru) dan masih  

monoton sehingga siswa tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Jika masalah-

masalah tersebut tidak diatasi maka dalam pembelajaran tingkat selanjutnya, 

siswa akan lebih sulit menerima dan memahami serta terus menganggap 

matematika itu adalah pelajaran yang sulit sehingga juga akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Maka dari itu harus segera diatasi agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 
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Sebagai bentuk perbaikan pembelajaran maka peneliti melakukan 

penelitian menggunakan metode pembelajaran Quantum Teaching dengan 

pemanfaatan media roda bilangan pada pelajaran Matematika. Dengan 

menerapkan metode pembelajaran Quantum Teaching dan pemanfaatan media 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik kerena siswa terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini akan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, memberi kesempatan siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran yang memanfaatkan aktivitas visual, auditorial, dan 

kinestetik.  

Pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat siswa, membuat 

siswa lebih rileks dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga transfer 

pembelajaran berjalan dengan baik sehingga pemahaman materi yang dipelajari 

pun meningkat. Setelah memahami materi maka siswa dengan mudah dapat 

mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi sehingga hasil belajar siswa akan 

sesuai dengan yang diharapkan.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

a. Apakah dengan penerapan metode Quantum Teaching berbantuan 

media roda bilangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora? 

b. Bagaimana penerapan metode quantum teaching yang berbantuan 

media roda bilangan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 

1 Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dengan metode 

quantum teaching yang berbantuan media roda bilangan. 

b. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran metode quantum teaching 

yang berbantuan media roda bilangan dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis baik bagi siswa, guru dan calon guru, maupun institusi 

(sekolah), adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.2.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini digunakan untuk menambah kajian dan implementasi 

pembelajaran matematika terutama pada peningkatan hasil belajar matematika. 

Secara khusus penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pegangan untuk 

mengembangkan penelitian sejenis serta memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan pembelajaran matematika. 

1.5.2.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa  

Menumbuhkan minat, meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar 

siswa pada matematika khususnya pada materi bilangan bulat.  

b. Manfaat bagi guru 

Memberi wawasan kepada guru dalam rangka mengembangkan dan 

memperbaharui cara mengajarnya untuk lebih meningkatkan perhatian 

siswa dalam pembelajaran matematika sehingga dapat berpengaruh baik 

pada hasil belajar matematika siswa. 
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c. Manfaat bagi kepala sekolah 

Sebagai supervisi kepala sekolah dalam pembinaan kepada guru untuk  

meningkatkan hasil belajar matematika. 


