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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Menurut John A. Van De Walle dalam NCTM (2000), para siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan 

baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pernyataan tersebut 

bermaksud bahwa matematika tidak hanya memerlukan ketrampilan menghitung 

tetapi juga memerlukan kecakapan untuk berpikir dan beralasan secara matematis 

untuk menyelesaikan soal baru dan mempelajari ide baru yang akan dihadapi 

siswa di masa mendatang. John A. Van De Walle dalam Mathematical Sciences 

Education Board (1989), sebagai satuan yang sifatnya praktis, matematika 

merupakan ilmu tentang pola dan urutan. Matematika tidak membahas tentang 

molekul atau sel, tetapi membahas tentang bilangan, kemungkinan, bentuk, 

alogaritma, dan perubahan. Sebagai ilmu dengan objek yang abstrak, matematika 

bergantung pada logika, bukan pengamatan sebagai standar kebenarannya, 

meskipun menggunakan pengamatan, simulasi dan bahkan percobaan sebagai alat 

untuk menemukan kebenaran. 

Definisi matematika sebenarnya itu tidak ada, karena tidak terdapat satu 

definisipun yang tunggal dan disepakati oleh semua tokoh atau pakar matematika, 

hal ini demaksudkan agar para siswa atau orang yang mempelajari matematika 

dapat menagkap dengan mudah keseluruhan pandangan para ahli matematika, 

sehingga mereka dapat mengartikan matematika dari sudut pandang manapun 

(Soedjadi 2000:11). Meskipun demikian ada beberapa definisi mengenai 

matematika yang diungkapkan Soedjadi (2000:11), adalah sebagai berikut: 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan 

terorganisir secara sistematis. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. 
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4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang 

logik. 

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 

Matematika diartikan sebagai ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan 

antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengajarkan matematika di SD, guru 

perlu mengetahui dan mengerti tentang prinsip-prinsip pengajarannya. Prinsip-

prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dimulai dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. 

2. Pembelajaran dimulai dari yang mudah ke yang sukar 

3. Pembelajaran dimulai dari yang konkret ke abstrak  

Jadi pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan 

bilangan-bilangan yang memerlukan pemahaman dan ketrampilan yang berlogika 

dalam setiap penyelesaiannya untuk membuktikan kebenarannya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2008:134), mata pelajaran 

matematika memiliki ruang lingkup dan tujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah  
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Ruang lingkup materi atau bahan kajian matematika di SD/MI mencakup: 

a) bilangan, b) geometri dan pengukuran, c) pengolahan data. Adapun Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika kelas 4 semester 2 adalah sebagai 

berikut  

 

Tabel 1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika 

Kelas 4 Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

5. Menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan 

bulat 

 

 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

5.3 Melakukan operasi hitung campuran 

 

6. Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan 

masalah 

6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk 

pecahan 

6.3 Menjumlahkan pecahan 

6.4 Mengurangkan pecahan 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan 

 

7.   Menggunakan lambang 

bilangan Romawi 

7.1 Mengenal lambang bilangan Romawi 

7.2 Menyatakan bilangan cacah sebagai 

bilangan Romawi dan sebaliknya 

Geometri dan 

Pengukuran 

8. Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan 

hubungan antar bangun 

datar  

 

 

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang 

sederhana 

8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan 

kubus 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan 

bangun datar simetris 

8.4 Menentukan hasil pencerminan suatu 

bangun datar 
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Kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses yang rumit karena tidak 

hanya sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi melibatkan bebagai kegiatan 

yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik. 

Kegiatan belajar mengajar harus bertumpu pada kegiatan yang memberi 

kemungkinan kepada siswa agar terjadi proses belajar mengajar yang efektif atau 

dapat mencapai hasil yang efektif atau dapat mencapai yang sesuai tujuan. 

Proses pembelajaran merupakan fenomena yang sangat kompleks. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan dimana pembelajaran penyampaian 

pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki pembelajar. Lozanov dalam 

Deporter, dkk (2006: 3) menyatakan bahwa segala sesuatu berarti setiap kata, 

pikiran, tindakan dan asosiasi sampai sejauh mana guru mengubah lingkungan 

belajar presentasi dan rancangan pelajaran, sejauh itu pula proses belajar 

berlangsung. Oleh karena itu, efektifitas pembelajaran yang disetujui semua orang 

bukanlah sesuatu yang sederhana.  

Dalam prakteknya pembelajaran efektif adalah apa saja yang dilakukan 

guru untuk membuat siswa belajar. Maka pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti 

fakta, ketrampilan, nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi dengan seimbang. 

Pembelajaran yang efektif akan terjadi apabila hubungan antara guru dan siswa 

baik. Bila guru membangun hubungan yang baik, maka guru tidak perlu berganti 

dari satu peran ke peran yang lain. Sebaliknya apabila hubungan guru dan siswa 

tidak baik, teknik mengajar yang bagaimanapun baiknya tidak akan ada gunanya. 

Menurut DePorter, dkk (2006: 26), dalam hubungan baik ini metode 

Quantum Teaching memberi saran-saran sebagai berikut : 

a. Perlakukan manusia sebagai manusia sederajat. 

b. Ketahuilah apa yang disukai oleh siswa, cara berpikir siswa mengenai 

hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. 

c. Ketahuilah apa yang menghambat siswa untuk memperoleh sesuatu 

yang benar-benar siswa inginkan. 

d. Berbicara dengan jujur kepada siswa dengan cara membuat siswa 

mendengarkan dengan jelas dan halus. 
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e. Bersenang-senanglah bersama siswa. Untuk menarik keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran guru harus membangun hubungan yang baik, yaitu 

dengan menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Hubungan baik 

akan membuat jembatan menuju kehidupan yang bergairah bagi siswa. 

Membina hubungan baik akan memudahkan bagi guru melibatkan siswa, 

memudahkan pengelolaan kelas, memperpanjang waktu fokus dan meningkatkan 

kegembiraan (Deporter dan Mike Hernacki, 1999:48). Menurut Martinis Yamin 

(2006:120-122), para ahli psikologi berkesimpulan bahwa guru dalam 

melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Persiapan pra-belajar harus benar-benar kepada siswa. 

b. Memahami perbedaan tiap individu. 

c. Memperhatikan kondisi belajar yang baik. 

d. Mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif. 

e. Prestasi belajar. 

f. Menyajikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan 

dan ketrampilan yang diperoleh dalam banyak situasi. 

g. Memberitahukan hasil belajar pada siswa. 

h. Guru mempunyai kecakapan dalam menyajikan materi. 

i. Guru memberikan contoh sikap yang santun.                          

Metode pembelajaran yang dipillih oleh guru harus memperlakukan siswa 

sebagai pribadi yang memiliki keunikan sendiri. Guru harus menghindari 

memperlakukan siswa semaunya sebagai objek yang tidak memiliki keunikan. Ini 

berarti bahwa dengan strategi pembelajaran, guru dalam pembelajarannya harus 

menghargai siswa sebagai pribadi yan memiliki ide, sikap, kebutuhan, cita-cita 

dan kemampuan. Guru dalam perannya sebagai fasilitator harus menciptakan 

iklim belajar yang mendorong siswa untuk belajar. Guru juga harus terus menerus 

memperhatikan dan mendengarkan siswa, menginterprestasikan untuk memahami 

pemikiran siswa. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah untuk dapat 

melaksanakan tugas secara profesional, seorang guru memerlukan wawasan yang 
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mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan belajar, baik dalam arti efek pembelajaran (pengetahuan dan 

ketrampilan) maupun efek pengiring (kemampuan berpikir kritis dan kreatif atau 

sikap terbuka menerima pendapat orang lain). Selain itu, strategi pembelajaran 

ada baiknya menekankan penghargaan pada siswa yang dapat mengambil 

tanggung jawab perkembangan dirinya sendiri. 

2.1.2 Metode Quantum Teaching berbantuan Media Roda Bilangan 

Adapun penjelasan metode Quantum Teaching dan media roda bilangan 

pada pelajaran matematika sebagai berikut. 

2.1.2.1 Metode Quantum Teaching 

Menurut DePorter (2003: 4), Quantum Teaching merupakan penggubahan 

belajar yang meriah dengan segala suasananya. Metode ini menawarkan suatu 

cara-cara baru untuk memaksimalkan dampak usaha pengajar melalui 

perkembangan hubungan, pengubahan belajar dan penyampaian kurikulum. 

Metode ini mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar 

dengan efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi dan memudahkan proses 

belajar. 

Menurut M. Noor Kholid (2009: 4), model pembelajaran Quantum 

Teaching merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat siswa dalam proses pembelajaran. 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. 

Menurut Setyono (2008), Quantum adalah interaksi yang mengubah energi 

menjadi cahaya, sehingga Quantum Teaching merupakan pembelajaran yang 

mengubah energi (tenaga guru dan siswa) menjadi cahaya (perubahan-perubahan 

yang positif pada siswa). Danang Jumiyanto (2012: 13) menyatakan, penggunaan 

metode pembelajaran Quantum Teaching dapat membantu siswa belajar dengan 

baik dan menumbuhkan motivasi belajar. Metode pembelajaran Quantum 
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Teaching melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, perasaan, dan 

bahasa tubuh. Pembelajaran yang menarik dan meriah tidak akan membuat bosan 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini tentunya membuat siswa 

menyukai pelajaran yang diajarkan. 

 

Jadi Quantum Teaching proses pembelajaran mencakup unsur- unsur 

belajar efektif dan menyenangkan yang mempengaruhi tumbuhnya gairah dan 

minat belajar siswa sehingga mampu menanamkan konsep yang diperoleh dari 

hasil penyelidikan yang dilaminya sendiri, serta meningkatkan pemahaman materi 

siswa yang menjadi suatu hasil perubahan yang akan bermanfaat bagi mereka 

sendiri dan orang lain. 

DePorter,dkk (2003: 6) menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan 

dalam kerangka Quantum Teaching setiap interaksi dengan siswa, setiap 

rancangan kurikulum dan setiap metode intruksional dibangun atas prinsip: 

“Bawalah Dunia Mereka ke Dalam Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke 

Dunia Mereka“. Maksudnya adalah bahwa prinsip tersebut mengingatkan pada 

pentingnya memasuki dunia siswa. Sebagai langkah pertama untuk mendapatkan 

hak mengajar, pertama-tama harus membangun jembatan penghubung memasuki 

dunia murid.  

Masuki dulu dunia mereka karena tindakan ini akan memberi izin untuk 

memimpin dan memudahkan perjalanan mereka menuju kesadaran dan ilmu 

pengetahuan yang lebih luas. Caranya adalah dengan mengkaitkan yang kita 

ajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang diperoleh dari 

kehidupan rumah atau akademis mereka. Setelah kaitan terbentuk, kita membawa 

mereka ke dalam dunia kita dan memberi pemahaman mengenai isi dunia itu. 

Quantum Teaching mempunyai kerangka rancangan belajar yang lebih 

dikenal sebagai TANDUR. Makna dari TANDUR adalah sebagai berikut : 

a. Tumbuhkan 

Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah Manfaatnya Bagiku” 

(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. Membuat siswa tertarik 
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dengan materi yang akan diajarkan yaitu dengan menyampaikan tujuan-

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

b. Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. 

Caranya dengan membawa materi ke dalam pengalaman kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi. 

c. Namai 

Menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah 

“masukan”. Setiap apa yang sudah ditemukan dalam kerja kelompok, 

diberi nama dengan menggunakan kata kunci yang mudah dimengerti.  

d. Demonstrasikan 

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka 

tahu”. Memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan hasil kerja 

mereka. 

e. Ulangi 

Menunjukkan kepada siswa cara-cara mengulangi materi dan 

menegaskan, “Aku tahu bahwa aku memang tahu ini”. Mengulang 

kembali apa yang telah ditemukan dalam kerja kelompok dan siswa 

mencatat kesimpulan-kesimpulan yang berupa pengertian dan rumus 

dalam buku masing-masing sebagai pengayaan sebelum mengerjakan 

soal.  

f. Rayakan 

Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan ketrampilan 

dan ilmu pengetahuan. Dapat berupa tepuk tangan atau menjentikkan jari. 

(Bobby DePorter, dkk, 2006:10) 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat metode pembelajaran Quantum 

Teaching: 

a. Dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan 

sikap, dan keterampilan dalam suasana belajar mengajar yang bersifat 

terbuka dan demokratis 
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b. Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah 

dimiliki siswa 

c. Siswa tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek belajar 

karena siswa dapat menjadi tutur kata sebaya bagi siswa lain. 

 

2.1.2.2 Penerapan Metode Quantum Teaching dalam Pembelajaran 

Kerangka rancangan belajar quantum teaching dikenal denngan istilah 

TANDUR 

1. Tumbuhkan : tumbuhkan minat siswa untuk belajar lebih giat 

2. Alami : berikan pengalaman-pengalaman belajar secara alami 

3. Namai : berikan informasi secukupnya saat minat memuncak 

4. Demonstrasikan : berikan kesempatan pada para siswa untuk 

menunjukkan hasil kerja 

5. Ulangi : ulangi kembali untuk memantapkan pemahaman siswa 

6. Rayakan : rayakan suatu keberhasilan yang diraih siswa. 

Menurut M. Nur Kholid (2010: 8), Quantum adalah usaha atau interaksi 

yang dapat mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Quantum Teaching adalah proses pembelajaran dimana 

terdapat interaksi timbal balik antara guru dan siswa dengan tujuan memperbaiki 

segala sesuatu menjadi lebih baik. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode 

Quantum Teaching: 

1. Mengkondisikan ruangan kelas menjadi senyaman mungkin. 

2. Memberikan kalimat sugestif positif sebelum pembelajaran dimulai. 

3. Menjelaskan manfaat materi bagi kehidupan siswa (tumbuhkan) 

4. Mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa (alami). 

5. Memberikan kata kunci, konsep atau rumus strategi pada inti materi 

(namai) 

6. Guru bersama siswa menyimpulkan materi (demonstrasikan). 

7. Siswa mencatat materi (ulangi). 

8. Guru memberikan penghargaan atau pujian pada siswa (rayakan). 
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Menurut Tri Wahyu Marisa (2012: 9), langkah-langkah penerapan 

Quantum Teaching adalah sebagai berikut : 

1. Guru memberitahukan secara jelas dan detail kepada siswa apa saja 

manfaat dari pelajaran yang akan disampaikan, sehingga siswa 

menyadari pentingnya materi untuk dipelajari, 

2. Beri contoh kepada siswa yang berkaitan dengan hubungan kehidupan 

mereka guna menuju tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

3. Apabila sudah menemukan yang dinginkan berilah nama pada hal 

tersebut sehingga siswa mudah paham dan mengingatnya. 

4. Berikan waktu atau kesempatan untuk siswa untuk mendemonstrasikan 

apa yang sudah mereka ketahui. Dengan cara ini siswa akan merasa 

dihargai yang dapat menimbulkan sembngat belajar. 

5. Mengulang lagi apa yang telah diterima siswa dengan cara merangkum 

materi yang telah diajarkan atau dengan cara pengerjaan lembar soal. 

6. Jangan segan untuk memberikan penghargaan pada siswa yang 

berprestasi dan memberikan motivasi pada siswa yang belum mengerti. 

Menurut Marini Fitriani ( 2009: 57), langkah-langkah mengembangkan 

TANDUR dalam Quantum Teaching, sebagai berikut: 

1. Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan memberikan tujuan 

dan gambaran manfaat yang dapat diperolehnya jika memahami materi 

pelajaran. 

2. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan atau 

pengalaman dari siswa. 

3. Mengikutsertakan siswa secara langsung dalam pemanfaatan media 

pembelajaran 

4. Memberikan pertanyaan tutunan untuk mengembangkan materi yang 

dilandasi dari pengalaman sebelumnya. 

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan atau 

mengkomunikasikan hasil belajarnya 

6. Memberikan penegasan atau penguatan materi yang telah dipelajari. 
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7. Memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan siswa, misalnya: 

applause atau pujian. 

Dari langkah-langkah tersebut, maka disimpulkan pembelajaran pada 

Quantum Teaching dapat diterapkan melalui langkah-langkah: 

1. Guru menciptakan kondisi kelas yang nyaman agar siswa bergairah 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Menyampaikan kepada siswa tujuan dari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

3. Mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman- pengalaman 

siswa. 

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung 

dalam pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan. 

5. Memberikan kata kunci atau rumus (karena mata pelajaran 

matematika) agar siswa mampu memahami dan mudah untuk 

mengingatnya. 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan hal- 

hal yang telah siswa ketahui dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Merangkum dengan menyimpulkan materi yang telah diterima siswa 

atau dengan memberikan evaluasi. 

8. Memberikan penguatan kepada seluruh siswa dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi 

 

2.1.2.3 Penerapan Metode Quantum Teaching Berbantuan Media Roda 

Bilangan dalam Pembelajaran Matematika sesuai Standar Proses 

Hamalik (1994: 12) menyatakan bahwa media pendidikan adalah alat, 

metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran disekolah. Sudarman (1995: 97) menyatakan bahwa media pendidikan 

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau 

pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa dengan peserta didik. Dari 

pendapat para ahli di atas, media merupakan wadah atau perantara pesan yang 
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oleh sumber pesan atau pengaruhnya ingin diteruskan kepada sasaran atau 

penerima pesan. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar pada 

penerima pesan. 

Salah satu belajar matematika yang menyenangkan adalah menggunakan 

media yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak serta dengan 

adanya media mampu menkonkretkan bayangan siswa pada materi pembelajaran 

matematika. Menurut Ichsan (2012), roda bilangan merupakan salah satu media 

untuk membantu mempermudah pembelajaran matematika, roda bilangan ini 

berupa karton tebal yang dipotong melingkar dengan 53 jari-jari dan 52 bagian 

nomor meliputi: angka positif 1 sampai positif 25, angka negatif 1 sampai negatif 

25,  angka 0, dan 1 baris kosong. Pada titik tengah atau poros roda bilangan diberi 

sebuah jarum roda bilangan yang dapat diputar ke kanan atau ke kiri digunakan 

untuk menunjukkan pada bilangan yang dikehendaki. 

Pada roda bilangan ini dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran 

yang dapat memudahkan siswa kelas 4 dalam memahami materi operasi hitung 

pada bilangan bulat khususnya pada pengurangan dan operasi hitung campuran.  

Selain itu, dengan media roda bilangan siswa dapat menjawab soal yang berkaitan 

dengan materi operasi hitung bilangan bulat dengan permainan.  Dimana tujuan 

utama digunakannya permainan dalam pembelajaran matematika adalah untuk 

menumbuhkan minat belajar kepada siswa agar siswa menjadi senang, dan fokus.  

Permainan dalam pembelajaran matematika di sekolah bukan hanya untuk 

menerangkan materi saja melainkan suatu cara untuk mempelajari atau membina 

ketrampilan dari suatau materi tertentu, secara umum cocok untuk membantu 

mempelajari fakta dan ketrampilan, jika benda-benda atau objek dalam bentuk 

permainan akan berpengaruh bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran 

matematika.  
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Penggunaan media roda bilangan lewat langkah-langkah penerapan 

Quantum Teaching, sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan dan mengalami: Media Roda Bilangan memberikan 

visualisasi yang menarik dan kreatif. Hal ini akan membuat anak lebih 

mudah menghitung dan akan menarik minat anak. Anak tidak akan 

jenuh dan mereka akan bersemangat dalam memutar roda dan 

menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. 

2. Namai,  media roda bilangan tidak memberatkan memori otak saat 

digunakan sehingga mempermudah anak untuk mengingat sehingga 

dengan mengalami, siswa dengan bantuan guru dapat melakukan suatu 

pembuktian dari permasalahan. 

3. Mendemonstrasikan dan mengulangi: setelah siswa mampu 

mengetahui konsep bilangan bulat melalui roda bilangan, siswa 

diminta untuk mendemonstrasikan apa yang mereka tahu (dengan 

memberikan soal dan meminta siswa yang bisa untuk mengerjakannya 

dengan mendemostraksikannya melalui roda bilangan) 

4. Merayakan: memberikan penghargaan kepada setiap siswa atas sesuatu 

yang mereka lakukan dalam pembelajaran matematika. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan 

pembelajaran meliputi 3 tahapan, yaitu: 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan serangkaian kegiatan yang 

beertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

Peleksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan unutk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam 

bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, 

umpan balik, dan tindak lanjut. 

Sesuai ketentuan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di atas, maka peneliti 

menyimpulkan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

quantum teaching berbantuan media roda bilangan dalam pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a. 

b. Melakukan sugesti positif dan penyemangat belajar. 

c. Menyampaikan apersepsi yang berhubungan dengan pengalaman 

yang menyangkut materi pembelajaran 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

a. Siswa mengamati media garis bilangan bulat. 

b. Uji coba kolaboratif dengan tanya jawab mengenai media yang 

digunakan dan untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang 

materi bilangan bulat. 

Elaborasi 

a. Pengamatan media pada roda bilangan dan penggunaannya 

b. Permainan (bekerja sama bersama pasangan duduk) “memutar 
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roda bilangan” dengan aba-aba guru tentang bentuk-bentuk 

pengurangan bilangan bulat. 

c. Membuat kesimpulan mengenai sifat dari pengurangan bilangan 

bulat. 

d. Pembelajaran berdasar tim, dengan membentuk kelompok 

berpasangan dengan teman duduknya. 

e. Guru menjelaskan aturan dalam pelaksanaan kerja berpasangan. 

f. Permainan roda bilangan dengan menyelesaikan lembar kerja 

tentang pengurangan bilangan bulat.  

g. Siswa mendemonstrasikan cara dari hasil jawaban. 

h. Guru memberikan penjelasan kembali dari yang sudah 

dipresentasikan siswa ataupun memberi tambahan materi. 

Konfirmasi  

a. Memberikan penghargaan berupa tepuk tangan dan pujian pada 

setiap siswa yang berani mendemonstrasikan jawaban. 

b. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dimengerti siswa. 

3  Kegiatan Penutup 

 a. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

b. Memberikan tindak lanjut (evaluasi atau dengan tugas rumah). 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 
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2.1.3 Hasil Belajar Matematika 

2.1.4 Definisi Belajar  

Belajar sendiri mempunyai berbagai definisi yang diungkapkan oleh para 

ahli di bidang pendidikan diantaranya adalah: 

Slameto (2010: 2), “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Hamalik (2007: 36), menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami 

sehingga hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 

kelakuan individu melalui interaksi dengan lingkungan. Tujuan belajar itu 

prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau usaha 

pencapaiannya yang menitik beratkan pada interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. 

Skinner dalam Mawardi (2011: 30) menyatakan bahwa belajar merupakan 

suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung progresif yang 

memungkinkan peluang terjadinya respons karena adanya penguatan sehingga 

dengan belajar maka orang akan mengalami perubahan tingkah laku. Sedangkan 

Meier (2002: 156), menyatakan bahwa belajar adalah pengubah pengalaman 

menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi 

kearifan, dan kearifan menjadi tindakan.  

Belajar bukan hanya mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah 

melainkan juga pengalaman yang dapat diperoleh dari lingkungan, dari 

pengalaman tersebut dapat menambah wawasan/pengetahuan yang bukan hanya 

sekedar tahu tetapi dapat memahami  pengetahuan yang didapat, sehingga 

memperoleh keselarasan antara pikiran, mental, maupun emosial seseorang, dari 

hal tersebut akan memunculkan tindakan, kebiasaan, ataupun perubahan tingkah 

laku. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses multisegi yang dialami oleh individu untuk mencapai 
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perubahan tingkah laku yang ditandai dengan adanya peningkatan yang progresif 

mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan ketrampilan, yang merupakan 

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. 

2.1.4.1 Definisi Hasil Belajar Matematika 

Menurut Sudjana (2004: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Klasifikasi hasil 

belajar menurut Bloom dalam Poerwanti (2008:1.22), secara garis besar 

mencakup 3 ranah, yaitu: 

1. Ranah kognitif, adalah ranah yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan dan ketrampilan intelektual. 

2. Ranah afektif, adalah ranah yang berkaitan dengan 

pengembangan-pengembangan perasaan, sikap nilai, dan emosi. 

3. Ranah psikomotorik, adalah ranah yang berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan atau ketrampilan motorik. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2008: 36) hasil belajar adalah 

hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Hasil belajar merupakan suatu 

tindakan penilaian oleh guru terhadap pembelajarannya kepada siswa, serta juga 

menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya pengajaran yang dilakukannnya di kelas 

(Van De Walle, 2006: 81). Maksud dari penilaian  adalah: 

1. Memonitor kemajuan siswa 

2. Membuat keputusan pengajaran 

3. Mengevaluasi keberhasilan siswa 

4. Mengevaluasi program selanjutnya. 

Hasil belajar ini diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa atau 

kemampuan siswa dalam suatu pokok bahasan guru biasanya mengadakan tes 

hasil belajar. Hasil belajar dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh siwa 

setelah mengikuti suatu tes hasil belajar yang diadakan setelah selesai program 

pengajaran. Jadi hasil belajar matematika adalah bukti hasil usaha yang dicapai 
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siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dalam menghadapi persoalan matematika.  

 

2.1.4.2 Pentingnya Hasil Belajar dalam Pembelajaran Matematika 

Penilaian dalam matematika harus mencakup soal atau tugas yang 

memerlukan kemampuan berfikir, dengan demikian dapat meningkatkan 

kemampuan berpikirnya (Depdiknas 2008:10). Dalam peilaian hasil belajar siswa 

pada kognitifnya digunakan pengukuran berupa tes.  

Menurut Djemari (2008: 67), tes merupakan salah satu cara untuk 

menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung yaitu melalui 

respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga diartikan sebagai 

sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan seseorang. Tes yang akan peneliti gunakan adalah 

tes objektif berbentuk pilihan ganda. Menurut Widoyoko (2012: 46), tes objektif 

memberi pengertian bahwa siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan 

menghasilkan skor yang sama. Skor tes ditentukan oleh jawaban yang diberikan 

oleh peserta tes.  

 

2.1.5 Hubungan Pembelajaran Quantum Teaching Berbantuan Media 

Roda Bilangan sebagai Sumber Belajar dengan Hasil Belajar. 

Salah satu metode belajar matematika yang menyenangkan menggunakan 

media yang menyenangkan dan sesuai dengan anak. Roda bilangan adalah alat 

peraga berupa papan yang dipotong melingkar dengan 51 bagian nomor meliputi: 

a. angka positif 1 sampai positif 25 

b. angka negatif 1 sampai negatif 25 

c. angka 0 

d. baris kosong 

Media ini digunakan dengan tujuan sebagai media pembelajaran yang 

dapat memudahkan siswa kelas 4  dalam memahami konsep dasar operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selain itu, melalui media roda 
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bilangan, siswa-siswa dapat menjawab soal yang berkaitan dengan materi operasi 

hitung bilangan bulat dengan permainan.   

Sesuai dalam kerangka rancangan penerapan qantum teaching dengan 

istilah TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan) 

pada penggunaan media atau alat peraga roda bilangan sebagai permainan yang 

membelajarkan, maka siswa diharapkan mampu memahami konsep bilangan bulat 

dengan keadaan yang senang sehingga dengan keadaan ini memungkinkan 

berpengaruh pada hasil belajar matematika siswa. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Aceng Jaelani (2010) yang berjudul “Penerapan Metode 

Quantum Teaching Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pada 

Materi Pokok Penjumlahan dan Pengurangan kelas III SD Negeri Kapringan III 

Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Tahun pelajaran 2009/2010”. Dari 

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa hasil penggunaan metode 

quantum teaching pada pelajaran matematika dikelas III SD Negeri Kapringan III 

membuahkan hasil yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari siklus 1 persentase 

ketuntasan belajar sebesar 58,33%, pada siklus 2 diperoleh persentase ketuntasan 

belajar sebesar 75% dan diperoleh peningkatan hasil belajar yang sangat baik 

yang ditunjukkan pada persentase ketuntasan belajar pada siklus 3 sebesar 

80,13%. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Siti Wuryati (2009) dengan skripsi 

berjudul “Upaya Peningkatan Pemahaman dan Hasil Belajar Matematika Operasi 

Bilangan Bulat dengan Pendekatan Quantum Teaching Siswa Kelas IV SD Negeri 

2 Sigeblog Semester 2 Tahun 2008/ 2009 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten 

Banjarnegara”. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dengan quantum teaching 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang bilangan bulat yang 

bepengaruh meningkatkan terhadap hasil belajarnya, yang ditunjukkan pada 

kondisi awal dengan jumlah siswa 26 anak hanya 4 diantaranya yang tuntas 

(15,38%) dan 22 anak yang belum tuntas dalam pembelajaran matematika. Pada 
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perbaikan siklus 1 jumlah siswa yang tuntas belajarnya mencapai 30,76%. Dengan 

merefleksi kembali pembelajaran pada siklus 2 jumlah siswa yang tuntas 

mencapai 65,38% dengan pendalaman pembelajaran pada siklus 3 meningkat baik 

mencapai 84,61%.  

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas 

maka dengan menerapkan metode pembelajaran Quantum Teaching dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 

membuktikan bahwa metode Quantum Teaching  dapat mengatasi permasalahan 

pembelajaran dalam kelas. Dari hal tersebut, dilakukan penelitian dengan 

menerapkan metode Quantum Teaching berbantuan roda bilangan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.  

2.3 Kerangka Berpikir  

Permasalahan yang terjadi pada kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kabupaten 

Blora, yaitu pembelajaran yang sifatnya masih konvensional yang didominasi 

penggunaan metode guru sebagai pusat pembelajaran (teacher center), ketiadaan 

media ataupun alat peraga untuk memperjelas materi membuat suasana kelas 

menjadi pasif, tidak menyenangkan, dan membosankan sehingga mempengaruhi 

hasil belajar siswa.  Hasil belajar pretest siswa pada kondisi awal siswa pada 

pelajaran Matematika, terdapat 52,85 % atau 14  siswa yang tidak tuntas belajar 

dengan nilai di bawah KKM yaitu < 63.  

Berangkat dari permasalahan, optimalisasi kegiatan pembelajaran 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah metode yang digunakan guru 

saat proses belajar mengajar. Guru seharusnya dapat mengunakan metode yang 

bervariasi sehingga siswa tidak jenuh/bosan dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Pemilihan metode yang tepat yang digunakan saat proses belajar 

mengajar sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Selain itu guru juga harus melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Siswa dibantu guru untuk ikut serta dalam mengembangkan dan 
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memodifikasi kegiatan pembelajaran agar pembelajaran menjadi bermakna dan 

menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Metode pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media roda bilangan 

berhubungan erat dengan pembelajaran yang menggairahkan dan menyenangkan. 

Pembelajaran yang dirancang dengan menyediakan media sebagai alat bantu 

pembelajaran sehingga transfer pembelajaran lebih mudah terserap oleh siswa, 

karena dengan metode quantum teaching pembelajaran dirancang secara 

menyenangkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran akan menimbulkan 

minat belajar siswa. Dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan dengan 

baik yang berdampak pada kejelasan pemahaman materi pada siswa sehingga 

hasil belajarnya pun dapat meningkat.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan penerapan 

metode quantum teaching berbantuan roda bilangan pada kelas 4 SD Negeri 1 

Buluroto Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut: 

a. Jika pembelajaran matematika dengan metode Quantum Teaching 

berbantuan media roda bilangan maka dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto, Semeter 2 tahun pelajaran 

2012/2013. 

b. Jika pembelajaran matematika menerapkan metode Quantum Teaching 

yang berbantuan media roda bilangan ini dijalankan dengan teori yang 

ada maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: 

a. Guru menciptakan kondisi kelas yang nyaman agar siswa 

bergairah dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Menyampaikan kepada siswa tujuan dari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

c. Mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman- 

pengalaman siswa. 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung 

dalam pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan. 
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e. Memberikan kata kunci atau rumus (karena mata pelajaran 

matematika) agar siswa mampu memahami dan mudah untuk 

mengingatnya. 

f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan 

hal- hal yang telah siswa ketahui dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

g. Merangkum dengan menyimpulkan materi yang telah diterima 

siswa atau dengan memberikan evaluasi. 

h. Memberikan penguatan kepada seluruh siswa dan memberikan 

penghargaan keppada siswa yang berprestasi. 


