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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Pada bagian ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Adapun hasil penelitian ini dijabarkan dalam pelaksanaan tindakan. 

4.1 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SDN 1 Buluroto  dengan jumlah 27 

siswa pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan pengurangan bilangan 

bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan menerapkan metode 

pembelajaran quantum teaching berbantuan media roda bilangan yang dilakukan 

dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan, dua pertemuan 

untuk pembelajaran dan satu pertemuan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran.  

4.1.1 Pelaksanaan Siklus 1 

Penelitian pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan dengan bahasan materi 

pengurangan bilangan bulat. Dalam proses pembelajarannya, pengajar dibantu 

oleh teman sejawatnya sebagai pengamat (observer) untuk membantu melakukan 

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus 1 ini dilakukan 

melalui tiga kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut : 

4.1.1.1 Perencanaan  

Adapun persiapan yang dilakukan peneliti sebelum memulai tindakan 

siklus 1 adalah sebagai berikut: 

a. Membuat RPP agar pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, sekaligus sebagai pedoman guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, adapun contoh RPP pada lampiran 

b. Persiapan bahan ajar, dan media ajar berupa roda bilangan 

c. Mempersiapkan alat evaluasi butir-butir soal tes matematika (postest), 

untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan metode 

pembelajaran quantum teaching. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui proses pembelajaran 

yang dilakukan guru. 
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Setelah menyiapkan perencanaan, berkonsultasi dan mendiskusikan langkah-

langkah pembelajaran matematika dengan metode quantum teaching  yang 

berbantu roda bilangan kepada guru kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto agar 

implementasi dari metode berjalan sesuai rencana. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilakukan melalui tiga kali pertemuan, 

adapun hal yang dilakukan pada setiap pertemuannya adalah 

a. Pertemuan Pertama 

 Pertemuan pertama dilaksanakan Kamis, 21 Maret 2013 mulai pukul 

07.00 sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 27 orang siswa. Dalam 

pembelajarannya guru kelas dibantu oleh teman sejawatnya sebagai observer. 

Pada proses pembelajaran, siswa tampak terkesan dengan awal pembelajaran yang 

diisi dengan mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat dalam pembelajaran 

matematika serta antusias dalam permainan tebak kata sebagai pengantar 

pembelajaran pada materi bilangan bulat.  

Masuk pada kegiatan inti, guru memperlihatkan garis bilangan kepada 

siswa dan siswa menyebutkan lawan dari bilangan bulat yang ditunjuk oleh guru 

sehingga siswa mengerti bahwa bilangan bulat jika semakin ke kiri semakin kecil 

nilainya. Selanjutnya guru membentuk kelompok kecil yaitu secara berpasangan 

dua siswa dalam satu bangku dan  membagikan kepada tiap pasang siswa sebuah 

roda bilangan. Guru menjelaskan cara menggunakan roda bilangan dan mengajak 

siswa bermain menunjukkan bilangan yang dilisankan guru, setelah siswa sudah 

sangat mengerti guru melanjutkan penjelasannya ke materi pengurangan bilangan 

bulat menggunakan roda bilangan. Siswa diajak bermain roda bilangan untuk 

menyelesaikan lembar kerja berpasangan yang telah diberikan guru, setelah 

menyelesaikan lembar kerja guru meminta untuk menutup lembar kerja yang telah 

dikerjakan dan melisankan kepada siswa tentang pertanyaan yang ada di lembar 

kerja. Pada saat diminta untuk mendemonstrasikan jawabannya, siswa-siswa  

saling berebut untuk menjawabnya. Sebagai solusi, guru memilih siswa dan 

pasangannya yang pertama kali menunjukan tangannya untuk mendemonstrasikan 
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jawabannya. Setelah soal-soal pada lembar kerja terselesaikan, guru dan siswa 

mengulang atau mengecek setiap jawaban dan setelah jawaban benar tiap pasang 

siswa diminta untuk membuka lembar kerjanya dan memberi pembetulan pada 

jawabannya yang salah. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berani 

mendemonstrasikan cara dan jawaban dari penyelesaian soal dan memberikan 

pujian serta penguatan kepada seluruh siswa kelas 4. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua  dilaksanakan Jum’at, 22 Maret 2013 mulai pukul 07.00 

sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 27 orang siswa. Dalam 

pembelajarannya guru kelas dibantu oleh teman sejawatnya sebagai observer. 

Pada awal pembelajaran, dalam kelas diawali dengan ucapan salam dan doa serta 

siswa tampak antusias dalam mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat dalam 

pembelajaran matematika.  

Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya mengenai 

pengurangan bilangan bulat menggunakan roda bilangan. Selanjutnya guru 

memberikan soal dengan bilangannya di atas bilangan 30, siswa tampak 

kebingungan karena pada roda bilangan yang mereka pakai tidak terdapat 

bilangan di atas bilangan 25 sehingga guru menjelaskan bahwa pertemuan hari ini 

mereka akan belajar pengurangan bilangan bulat tanpa roda bilangan. Siswa 

mencermati penjelasan singkat dan contoh soal dari guru sehingga siswa 

memahami sifat dari pengurangan bilangan bulat. Siswa mencoba berlatih dengan 

mengerjakan soal-soal pengurangan bilangan bulat yang diberikan guru, dalam 

pengerjaannya guru berkeliling membimbing siswanya. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal, guru menunjuk siswa-siswa untuk maju ke depan 

mendemonstrasikan jawabannya dengan menuliskannya di papan tulis. Siswa dan 

guru mengecek jawaban-jawaban siswa, sebagian besar jawaban sudah banyak 

yang benar. Setelah pengecekkan selesai, guru meminta siswa untuk memberikan 

pembetulan pada jawaban yang masih kurang benar. Guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang mendemonstrasikan jawabannya dengan benar dan 

memberikan penguatan kepada seluruh siswa kelas 4. Sebelum jam pelajaran 

matematika habis, guru memberikan tugas matematika tentang pengurangan 
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bilangan bulat dengan maksud agar siswa siswa mengulangi pelajaran 

pengurangan bilangan bulat di rumah, selanjutnya guru menutup pembelajaran 

matematika. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ke-3 dilaksanakan Kamis, 28 Maret 2013 mulai pukul 07.00 

sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 27 orang siswa. Pada awal 

pembelajaran, dalam kelas diawali dengan ucapan salam dan doa serta siswa 

tampak antusias dalam mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat dalam 

pembelajaran matematika.  

Guru mengingatkan siswa pada sifat-sifat pengurangan bilangan bulat lalu 

mengingatkan akan tugas yang diberikan pada hari Jum’at lalu dan meminta siswa 

menukarkan buku tugasnya kepada pasangan duduknya untuk dicocokkan. Guru 

menunjuk siswa untuk menuliskan  cara dan jawaban dari tugas di papan tulis. 

Siswa dan guru bersama-sama mengecek jawaban yang telah dituliskan di papan 

tulis. Guru meminta siswa mengembalikan buku tugas kepada teman yang 

bersangkutan dan meminta untuk memberikan pembetulan untuk jawaban yang 

kurang benar. 

Sebelum guru melakukan evaluasi, guru mengecek kembali pemahaman 

siswa dan memberikan penguatan kepada siswa kelas 4. Setelah siswa 

menyelesaikan soal-soal evaluasi, guru menutup pembelajaran matematika. 

 

4.1.1.3 Observasi Siklus 1 

a. Observasi Siklus 1 Pertemuan Pertama 

Hasil observasi pada siklus 1 ini, guru masih terlihat canggung sehingga 

pada pertemuan pertama guru lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, siswa masih terlihat bingung dengan cara 

menggunakan media roda bilangan sehingga media tidak dimanfaatkan oleh anak 

untuk menyelesaikan permainan. Terlihat lima  siswa yang tidak aktif dan tidak 

bekerja sama dalam menyelesaikan soal matematika secara berpasangan dan 

hanya teman duduknya yang mengerjakan. Siswa belum berpartisipasi aktif 

menanggapi presentasi kelompok lain. Hal ini terjadi dikarenakan guru dan siswa 
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belum terbiasa menerapkan pembelajaran kelas dengan metode pembelajaran 

quantum teaching.  

Walaupun demikian, pembelajaran menggunakan metode quantum 

teaching berbantuan media roda bilangan ini berjalan lancar dan baik serta 

menarik minat belajar siswa kelas 4 SDN 1 Buluroto  karena di dalam 

pembelajaran diselipkan aktivitas permainan dengan roda bilangan sehingga siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri menghitung dan menyelesaikan soal-

soal bilangan bulat bersama teman duduknya. Dalam hasil observasi kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama didapat jumlah hasil observasi sebesar 58 

dengan kategori baik. 

b. Observasi Siklus 1 Pertemuan Kedua  

Pembelajaran pada petemuan kedua, guru kembali lupa dalam 

penyampaian tujuan pembelajaran, didapat catatan bahwa perhatian guru masih 

kurang menyeluruh dan diharap untuk tidak bosan-bosan memberi pengulangan 

dan bimbingan kepada siswa yang belum paham. Walaupun demikian, 

pembelajaran menggunakan metode quantum teaching berbantu media roda 

bilangan pada pertemuan kedua segala aspek pembelajaran sudah terpenuhi dan 

berjalan lancar. Dalam  hasil observasi, didapat jumlah hasil observasi sebesar 65 

dengan ketegori baik dan jumlah hasil observasi ini  kegiatan pembelajaran 

pertemuan kedua  meningkat dari pembelajaran pertemuan pertama. 

 

4.1.1.4 Refleksi  

Dalam proses pembelajaran pada siklus 1 sudah berjalan baik walaupun 

masih terdapat kekurangan, seperti guru lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, 

interaksi guru dengan murid masih belum optimal, beberapa siswa belum 

mengerti tentang cara menggunakan roda bilangan untuk menyelesaikan soal-soal 

bilangan bulat, terdapat siswa yang tidak mendengarkan penjelasan materi guru 

tetapi guru tidak menegur serta pada saat diskusi berpasangan terdapat siswa yang 

tidak ikut serta hanya teman duduknya yang menyelesaikan sendiri soal-soal 

tersebut. Pada saat akhir pelajaran, guru kurang melibatkan siswa dalam 

pengulangan materi sebagai bentuk penyimpulan materi. Hal ini terjadi, 
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kemungkinan guru dan siswa belum terbiasa terhadap metode quantum teaching 

yang sedang dijalankan dan masih dalam tahap adaptasi terhadap metode baru.  

Berdasar hasil tes pada siklus 1, terdapat 17 siswa telah tuntas belajar dan 

sisanya sebanyak 10 siswa belum tuntas belajar yang nilainya berada di bawah 

KKM (< 63). Dengan persentase ketuntasan sebesar 62,96 % pada siklus 1, hal ini 

masih belum memenuhi kriteria dari indikator kinerja yaitu ≥ 85% siswa 

mencapai ketuntasan belajar. Pada kekurangan–kekurangan yang terjadi pada 

siklus 1 ini, dengan begitu maka kekurangannya akan diperbaiki pada 

pembelajaran di siklus 2 dan hal-hal yang sudah baik akan ditingkatkan pada 

siklus 2 agar hasil belajar siswa tercapai secara optimal. 

Adapun beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada siklus 2, sebagai 

berikut: 

1. Guna mengatasi siswa yang kurang semangat dan tidak mendengarkan 

penjelasan guru dengan cara ditegur halus dan memotivasi siswa dengan 

memberi arahan kepada siswa. 

2. Mengecek kembali pemahaman siswa dan memberri kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang dirasa masih belum jelas. 

3. Memberikan pujian atau hadiah agar membuat siswa lebih termotivasi. 

4. Memberi penguatan dan arahan agar siswa tidak malu dan takut saat 

diminta maju ke depan kelas mendemonstrasikan cara penyelesaian soal 

dan hasil jawaban. 

5. Guru memberikan pengulangan materi dengan maksud menyimpulkan 

dengan melibatkan siswa 

 

4.1.2 Siklus 2 

Penelitian pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan dengan bahasan materi 

pengurangan bilangan bulat. Dalam proses pembelajarannya, pengajar dibantu 

oleh teman sejawatnya sebagai pengamat (observer) untuk membantu melakukan 

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus 2 ini dilakukan 

melalui tiga kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Perencanaan  

Persiapan yang dilakukan pada siklus 2 ini lebih dipersiapkan untuk 

memperbaiki segala kekurangan yang terjadi pada pembelajaran siklus 1 agar 

proses pembelajaran dapat meningkat lebih baik dari siklus 1.  

a. Membuat RPP agar pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, sekaligus sebagai pedoman guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, adapun contoh RPP pada lampiran 

b. Persiapan bahan ajar, dan media ajar berupa roda bilangan 

c. Mempersiapkan alat evaluasi butir-butir soal tes (postest), untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan metode 

pembelajaran quantum teaching. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui proses pembelajaran 

yang dilakukan guru. 

Setelah menyiapkan perencanaan, berkonsultasi dan mendiskusikan langkah-

langkah pembelajaran matematika dengan metode quantum teaching  yang 

berbantu roda bilangan kepada guru kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto agar 

implementasi dari metode berjalan sesuai rencana. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pada tindakan penelitian siklus 2, dilakukan dengan tiga kali pertemuan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada setiap pertemuannya adalah sebagai berikut 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus 2, dilaksanakan Kamis, 18 April 2013 

mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 26 orang 

siswa. Pada awal pembelajaran, dalam kelas diawali dengan ucapan salam dan doa 

serta siswa tampak antusias di saat diajak mengucapkan yel-yel sebagai 

penyemangat dalam pembelajaran matematika.  

Guru mengingatkan siswa pada pembelajaran penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan dua anak 

panah dan meminta siswa untuk menuliskan bentuk operasi hitungnya sebagai 

pengantar materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Lalu pada garis 
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bilangan, guru menambahkan satu diagram panah lagi dan meminta siswa untuk 

menentukan hasil dari penyelesaian yang ditunjuk tiga diagram panah pada garis 

bilangan. Siswa mencermati penjelasan dan contoh-contoh soal dari guru tentang 

operasi hitung campuran. Selanjutnya guru membentuk kelompok kecil yaitu 

secara berpasangan dua siswa dalam satu bangku dan  membagikan kepada tiap 

pasang siswa sebuah roda bilangan. Siswa diajak bermain roda bilangan untuk 

menyelesaikan lembar kerja berpasangan yang telah diberikan guru, setelah 

menyelesaikan lembar kerja guru meminta untuk menutup lembar kerja yang telah 

dikerjakan dan melisankan kepada siswa tentang pertanyaan yang ada di lembar 

kerja. Guru memilih siswa dan pasangannya yang pertama kali menunjukan 

tangannya untuk mendemonstrasikan jawabannya. Setelah soal-soal pada lembar 

kerja terselesaikan, guru dan siswa mengulang atau mengecek setiap jawaban dan 

setelah jawaban benar tiap pasang siswa diminta untuk membuka lembar kerjanya 

dan memberi pembetulan pada jawabannya yang salah.  

Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti, kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang 

berani bertanya dan mendemonstrasikan cara dan jawaban dari penyelesaian soal 

serta memberikan pujian serta penguatan kepada seluruh siswa kelas 4. Pada akhir 

pembelajaran, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari 

ini. Sebelum menutup pembelajaran matematika, siswa diminta untuk mengulangi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan Jum’at, 19 April 2013 mulai pukul 07.00 

sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 26 orang siswa. Dalam 

pembelajarannya guru kelas dibantu oleh teman sejawatnya sebagai observer. 

Pada awal pembelajaran, dalam kelas diawali dengan ucapan salam dan doa  

Siswa mencermati penjelasan singkat dan contoh soal dari guru sehingga 

siswa memahami penyelesaian operasi hitung campuran bilangan bulat . Siswa 

mencoba berlatih dengan mengerjakan soal-soal operasi hitung campuran 

bilangan bulat yang diberikan guru, dalam pengerjaannya guru berkeliling 

membimbing siswanya. Setelah siswa selesai mengerjakan soal, guru menunjuk 
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siswa-siswa untuk maju ke depan mendemonstrasikan jawabannya dengan 

menuliskannya di papan tulis. Siswa dan guru mengecek jawaban-jawaban siswa, 

sebagian besar jawaban sudah banyak yang benar. Setelah pengecekkan selesai, 

guru meminta siswa untuk memberikan pembetulan pada jawaban yang masih 

kurang benar.  

Guru memberikan hadiah kepada siswa yang mendemonstrasikan 

jawabannya dengan benar dan memberikan penguatan kepada seluruh siswa kelas 

4. Sebelum jam pelajaran matematika habis, guru membagikan hasil evaluasi dari 

pengurangan bulat (evaluasi siklus 1)  dan memberikan tugas matematika tentang 

pengurangan bilangan bulat dengan maksud agar siswa siswa mengulangi 

pelajaran pengurangan bilangan bulat di rumah, selanjutnya guru menutup 

pembelajaran matematika. 

c. Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan Sabtu, 20 April 2013 mulai pukul 07.00 

sampai pukul 08.10 WIB. Jumlah siswa yang hadir 27 orang siswa. Pada awal 

pembelajaran, dalam kelas diawali dengan ucapan salam dan doa serta siswa 

tampak antusias dalam mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat dalam 

pembelajaran matematika.   

Guru mengingatkan siswa pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat 

lalu mengingatkan akan tugas yang diberikan pada hari Jum’at lalu dan meminta 

siswa menukarkan buku tugasnya kepada pasangan duduknya untuk dicocokkan. 

Guru menunjuk siswa untuk menuliskan  cara dan jawaban dari tugas di papan 

tulis. Siswa dan guru bersama-sama mengecek jawaban yang telah dituliskan di 

papan tulis. Guru meminta siswa mengembalikan buku tugas kepada teman yang 

bersangkutan dan meminta untuk memberikan pembetulan untuk jawaban yang 

kurang benar. 

Sebelum guru melakukan evaluasi, guru mengecek kembali pemahaman 

siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum dimengerti serta memberikan penguatan kepada siswa kelas 4. 

Setelah siswa menyelesaikan soal-soal evaluasi, guru menutup pembelajaran 

matematika. 
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4.1.2.3 Observasi Siklus 2 

a. Observasi Siklus 2 Pertemuan Pertama  

Pembelajaran siklus kedua ini, guru terlihat sangat siap dengan 

pembelajaran yang akan disampaikan. Penyampaian materi mudah dicerna siswa 

sehingga KBM berjalan dengan menarik dan menimbulkan antusias siswa pada 

permainan memutar roda bilangan dalam hal penyelesaian soal diskusi 

berpasangan. Dan di saat pendemonstrasian hasil jawaban, antar pasangan saling 

berebut untuk maju ke depan, siswa yang ditunjuk guru untuk maju ke depan lebih 

percaya diri dan tidak takut untuk menyampaikan jawabannya meski jawaban 

siswa masih kurang benar. dari keadaan ini maka observer memberikan catatan 

untuk lebih memperbanyak lagi latihan-latihan soal. Dengan demikian, pertemuan 

pertama pada siklus 2 pertemuan pertama  didapat hasil observasi dengan jumlah 

75 yang berkategori sangat baik. 

b. Observasi Siklus 2 Pertemuan Kedua  

Pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 2 ini, tujuan dari pembelajaran 

telah tercapai. Pemberian latihan-latihan soal dalam bentuk cerita dan dilisankan 

oleh guru membuat siswa penasaran dan tertarik sehingga dalam penyelesaian 

soal cerita dan pendemonstrasian jawaban beberapa siswa masih banyak yang 

kurang benar. Sehingga salah satu siswa yang berprestasi, diminta maju ke depan 

untuk memberi pembetulan pada jawaban yang kurang benar. Guru tidak lupa 

untuk mengkonfirmasi kembali terhadap materi yang belum dimengerti siswa. 

Setelah mengkonfirmasi, guru memberikan hadiah kepada siswa- siswa yang 

berani mendemonstrasikan jawaban di depan kelas dan memberi penguatan 

terhadap siswa-siswa satu kelas. Pembelajaran pertemuan kedua pada siklus 2 ini 

didapat hasil observasi dengan jumlah yang sama dengan jumlah hasil observasi 

pertemuan pertama pada siklus 2 yaitu 75 yang berkategori sangat baik. 
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4.1.2.4 Refleksi  

Berdasarkan observasi dari pelaksanaan siklus 2 dalam kegiatan 

pembelajaran siswa sudah cukup antusias, tangkas dan aktif dibandingkan saat 

pembelajaran siklus 1, hal ini terjadi karena siswa sudah mulai terbiasa dengan 

metode yang digunakan. Beberapa siswa kurang  mendengarkan arahan dari guru 

pada saat siklus 1 dan pada siklus 2 ini sudah dapat memperhatikan pelajaran 

dengan baik. Hasil observasi pada siklus 2, pertemuan 1 dan pertemuan 2 

mendapatkan total nilai sebesar 75 dengan kategori sangat baik.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis tes pada siklus 2 ini, ketuntasan 

siswa sudah mencapai 92,6 %, atau terdapat 25 siswa tuntas belajar dan hanya 2 

siswa atau 7,4 % yang belum mencapai KKM. Dilihat dari hasil tersebut maka 

indikator kinerja sudah tercapai karena ketuntasan siswa sudah mencapai ≥ 85%  

dan  tidak perlu diadakan tindakan siklus berikutnya. 

 

4.2 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian pada siklus 1 dan siklus 2, berupa data hasil belajar siswa 

kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tahun 

pelajaran 2012/ 2013 

4.2.1 Deskripsi Data  

Deskripsi data, mendiskripsikan data hasil belajar yang diperoleh dari 

siklus 1 dan siklus 2. 
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4.2.1.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika Siklus 1  

Berikut data hasil belajar matematika pada siklus 1 

 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013  pada Siklus 1 

 

No Rentang Nilai Frekuensi % 

1 35- 45 5 18,5 

2 46- 56 4 14,8 

3 57- 67 3 11,1 

4 68- 78 8 29,6 

5 79- 89 4 14,8 

6 90- 100 3 11,1 

Jumlah  

Jumlah Nilai 

Rata-rata 

Nilai minimum 

Nilai Maksimum 

27 

1805 

66,8 

35 

100 

 

Tabel  11,  menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 4 

SDN 1 Buluroto Kabupaten Blora pada siklus 1 mendapat rata-rata nilai 66,8. 

Dengan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 35. Terdapat  5 siswa atau 

18,5 % yang mendapatkan nilai diantara 35 – 45,  4 siswa atau  14,8 % yang 

mendapatkan nilai diantara 46 – 56, 3 siswa atau sekitar 11,1 % yang 

mendapatkan nilai diantara 57 – 67, 8 siswa atau  sekitar 29,6 % yang 

mendapatkan nilai diantara   68 – 78, serta 4 siswa atau  14,8 % yang 

mendapatkan nilai diantara 79 – 89,  dan 3  siswa yang mendapatkan nilai diantara 

90 – 100 atau sekitar 11,1 %.  
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4.2.1.2 Hasil Belajar Matematika Siklus 2 

Berikut data hasil belajar matematika pada siklus 2 

 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013  pada Siklus 2 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi % 

1 40- 49 1 3,7 

2 50- 59 1 3,7 

3 60- 69 4 14,8 

4 70- 79 10 37,0 

5 80- 89 7 25,9 

6 90- 99 3 11,1 

7 100 1 3,7 

Jumlah 27 

Jumlah Nilai 2025 

Rata-rata 75 

Nilai minimum 40 

Nilai maksimum 100 

 

Tabel 12,  menunjukkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora pada siklus 2 mendapat rata-rata nilai 75. Dengan 

nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 40. Diketahui siswa yang 

mendapatkan nilai dengan interval 40 – 49  ada 1 siswa atau sebesar 3,7%, 

siswa yang mendapatkan nilai dengan interval 50 – 59  ada 1 siswa atau 

sebesar 14,8%, siswa yang mendapatkan nilai dengan interval 60 – 69 ada 4 

siswa atau sebesar 20,83%, siswa yang mendapatkan nilai dengan interval      

70 – 79 ada 10 siswa atau sebesar 37%, siswa yang mendapatkan nilai dengan 

interval 80 – 89 ada 7 siswa atau sebesar 25,9%, siswa yang mendapatkan nilai 

dengan interval 90 – 99  ada 3 siswa atau sebesar 11,1%, dan yang terakhir 

siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 1 siswa atau sebesar 3,7%. 
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4.2.2 Analisis Data 

Pada penelitian ini data hasil  belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora pada siklus 1 dan siklus 2  dianalisis menggunakan 

analisis ketuntasan dan analisis komparatif.  

4.2.2.1 Analisis Ketuntasan  

Kategori ketuntasan matematika kelas 4 SD Negeri 1 Buluroto dibagi 

menjadi 2 yaitu tuntas dimana nilai ≥ 63 dan tidak tuntas dimana nilai matematika 

< 63. 

 

Tabel 13 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013  pada Siklus 1 

 

Kategori Nilai Frekuensi % 

Tuntas ≥ 63 17 63 

Tidak tuntas < 63 10 37 

Jumlah                                27             

KKM                               63 

 

Pada tabel 13  menunjukkan pada siklus 1 terdapat siswa yang tuntas atau dapat 

mencapai KKM yaitu ≥ 63 ada 17 siswa atau sebesar 63%  dan siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM < 63 ada 10 siswa dengan presentase 37%. 

 

Tabel 14 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SDN 1 

Buluroto Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013  pada Siklus 2 

 

Kategori Nilai Frekuensi % 

Tuntas ≥ 63 2 92,6 

Tidak tuntas < 63 25 7,4 

Jumlah 27 

KKM 63 
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Pada tabel 14  menunjukkan bahwa siswa yang tuntas atau dapat mencapai KKM 

yaitu ≥ 63 ada 25 siswa atau sebesar 92,6% dan siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah KKM < 63 ada 2 siswa dengan presentase 7,4%. 

 

4.2.2.2 Analisis Komparatif 

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa setelah menerapkan metode pembelajaran QuantumTteaching berbantuan 

media roda bilangan terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus 1 sampai dengan 

siklus 2 jika dibandingkan dengan kondisi awal yang konvensional. Untuk 

membandingkan hasil belajar dari kondisi awal sampai siklus 2, digunakan 

analisis deskriptif komparatif. Berikut disajikan tabel perbandingan hasil belajar 

dari kondisi awal, siklus 1 sampai siklus 2. 

 

Tabel 15 

Hasil Belajar Matematika Siswa SDN 1 Buluroto Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2012/2013 pada Kondisi Awal, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Nilai Kategori 
Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

< 63 
Belum 

Tuntas 
14 51,85 10 37,04 2 7,4 

≥ 63 Tuntas 13 48,15 17 62,96 25 92,6 

Rata-rata 60,3 66,85 75 

 

 

Dari tabel 15 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai selesai tindakan pada akhir siklus 2. Rata-rata nilai 

siswa dari 60,3 pada kondisi awal meningkat menjadi 75 pada siklus 2  dengan 

ketuntasan siswa dari kondisi awal hanya ada 13 siswa yang tuntas dan pada 

siklus 2 siswa yang tuntas belajar meningkat menjadi 21 siswa.  

Apabila perbandingan evaluasi hasil belajar pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 

disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2  Diagram Perbandingan Persentase Hasil Belajar Kondisi Awal, 

Siklus 1 dan Siklus 2 pada Siswa Kelas 4 SDN 1 Buluroto Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

Pada gambar 2, menunjukkan perbandingan presentase hasil belajar pada 

kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Pada kondisi awal, ketuntasan belajar hanya 

mencapai 48,15 %. Siklus 1, ketuntasan belajar meningkat menjadi 62,95% dari 

kondisi awal tetapi belum mencapai indikator keberhasilan dengan target   ≥ 85% 

siswa tuntas belajar sehingga diadakan perbaikan kembali pada siklus 2 yang 

dihasilkan dengan persentase ketuntasan belajar meningkat menjadi 92,6 %. Hal 

ini berarti, pembelajaran yang menerapkan Quantum Teaching berbantuan media 

roda bilangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang meningkat 

pada setiap siklus.  

 

4.3 Pembahasan  

Terdapat 27 siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Buluroto, 10 siswa perempuan 

dan 17 siswa laki-laki. Pada penelitian ini, pengajaran matematika bilangan bulat 

pada siswa kelas 4 diterapkan  metode pembelajaran quantum teaching yang 

berbantuan media roda bilangan.  

Hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 Buluroto Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora pada kondisi awal sangat kurang memuaskan, terdapat 

lebih dari 50% nilai siswa yang berada dibawah nilai 63. Hal itu dikarenakan 
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metode pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Menurut Piaget anak berumur 7-11 tahun termasuk pada tahap operasional 

konkrit. Jadi pada siswa kelas 4 SD rata-rata berumur 10 sampai 11 tahun telah 

memahami operasi logis dengan bantuan benda konkrit sehingga dibutuhkan 

metode yang tepat untuk memahami kebutuhan belajar siswa. Quantum teaching 

berbantuan media roda bilangan pada pembelajaran matematika merupakan 

metode pembelajaran matematika yang meriah serta menyenangkan, dan 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif karena dalam langkah 

pembelajarannya menerapkan proses TANDUR. Istilah TANDUR adalah 

Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan.  Ketertarikan,  

minat dan antusias serta hasil belajar mereka menjadi meningkat. Sejalan dengan 

teori DePorter bahwa metode Quantum Teaching menciptakan belajar mengajar 

yang menyenangkan yang berasaskan bawalah dunia mereka ke dunia kita dan 

bawalah dunia kita ke dunia mereka. Dengan bantuan media roda bilangan dapat 

mengkonkritkan objek matematika yang abstrak, siswa kelas 4 SDN 1 Buluroto 

Kabupaten Blora mampu memahami konsep dari materi bilangan bulat 

(pengurangan dan operasi hitung campuran bilangan bulat) sehingga berpengaruh 

baik terhadap hasil belajar matematikanya. 

Pada hasil penelitian ini, terdapat peningkatan hasil belajar matematika pada 

siswa kelas 4 di setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada  hasil belajar 

kondisi awal adalah 48,15 %, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus 1 

persentase ketuntasan belajar meningkat menjadi 62,96 %. Sedangkan pada 

persentase tuntas belajar siklus 2 semakin meningkat menjadi 92,6 %, terdapat 

selisih persentase sebesar 29,64 % dari siklus 1. 

Hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan Siti Wuryati (2009) 

yang 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”, penelitian ini menguraikan bahwa pada kondisi awal 

dengan jumlah siswa 26 anak hanya 4 diantaranya yang tuntas (15,38%) dan 22 
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anak yang belum tuntas dalam pembelajaran matematika. Pada 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%. Sehingga disimpulkan bahwa dengan quantum teaching dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang bilangan bulat yang bepengaruh 

meningkatkan terhadap hasil belajarnya. 

Kegiatan belajar dengan metode Quantum Teaching diterapkkan melalui 

langkah-langkah TANDUR sebagai berikut Tumbuhkan (guru menciptakan 

kondisi kelas yang nyaman agar siswa berminat dalam mengikuti pembelajaran, 

menyampaikan kepada siswa tujuan dari pelajaran yang akan dipelajari), Alami 

(mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman siswa, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung dalam 

pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan), Namai (memberikan kata 

kunci atau rumus agar siswa mampu memahami dan mudah untuk mengingatnya), 

Demonstrasikan (memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendemonstrasikan hal- hal yang telah siswa ketahui dari pembelajaran yang 

telah dilakukan), Ulangi (merangkum dengan menyimpulkan materi yang telah 

diterima siswa atau dengan memberikan evaluasi) dan Rayakan (memberikan 

penguatan kepada seluruh siswa dan memberikan penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi). 

Sesuai langkah-langkah metode Quantum Teaching, apabila  diterapkan 

dalam pembelajaran matematika pada bilangan bulat yang berbantuan media roda 

bilangan maka  kegiatannya adalah sebagai berikut, mula-mula guru memasuki 

dunia siswa dengan menumbuhkan perasaan gembira kepada siswa yang 

dilakukan dengan bernyanyi atau ucapan yel-yel sebagai pembangkit semangat 

belajar siswa. Mengkaitkan pembelajaran menggunakan contoh-contoh 

pengalaman keseharian siswa, setelah kaitan itu dimengerti oleh siswa maka ajak 

siswa untuk memasuki dunia materi yang akan diajarkan. Dalam membelajarkan 

materi bilangan bulat kepada siswa, guru menyelipkan permainan dengan media 

yang disediakan yaitu roda bilangan mampu membuat siswa ingin tahu dan 
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tertarik kepada pembelajaran matematika. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mendemonstrasikan penyelesaian soal, sehingga antusias para siswa 

meningkat untuk bersaing serta penghargaan serta pujian yang diucapkan guru 

mampu membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

 


