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ABSTRAK 

 

Hasil belajar matematika siswa kelas VIII F SMPN 7 Salatiga masih rendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekolah pada tahun ajaran 2013/2014, hasil UTS  

matematika menunjukkan tidak ada siswa yang mencapai KKM, selain itu hasil UAS hanya 

ada satu siswa yang mencapai KKM dari 24 siswa. Hal ini dikarenakan guru terkendala 

dalam melakukan inovasi dalam mengelola kelas dan dalam penyampaian materi sehingga 

tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII F SMP N 7 Salatiga dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

dengan subyek siswa kelas VIII F SMPN 7 Salatiga, yaitu sebanyak 24 siswa. Desain PTK 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model PTK Kemmis dan Mc Taggart. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan dengan  empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes. Indikator 

Keberhasilan pada penelitian ini adalah siswa dikatakan mencapai ketuntasan dalam belajar, 

jika siswa mencapai nilai KKM 70 pada materi bangun ruang sisi datar atau KKM secara 

klasikal adalah 75% siswa mencapai nilai 70. Hasil pretest menunjukkan  jumlah siswa yang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) berjumlah 8 siswa (33%). Pada Siklus I 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika menjadi  17 siswa (71%) 

mencapai KKM. Pada pembelajaran siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM naik menjadi 

22 siswa (92%). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII SMP N 7 Salatiga. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan guru dalam 

memilih model pembelajaran baik pada materi bangun ruang sisi datar maupunpada materi 

lainnya. 

 

        Kata kunci: peningkatan, quantum teaching,hasil belajar matematika. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang universal, dimana matematika adalah dasar dari 

pengembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi 

dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika dibidang teori 
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bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Mata pelajaran 

matematika perlu di berikan kepada semua siswa dalam hal ini pembelajaran matematika 

pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan Permendiknas No 41 Tahun 

2007 tentang Standar ProsesPembelajaran Matematika di Tingkatan Sekolah Menengah 

Pertama memiliki tujuan antara lain:1)belajar untuk memecahkan masalah (mathematical 

problem solving); 2)belajar untuk bernalar dan bukti (mathematical reasoning and proof); 

3) belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); 4)belajar untuk 

mengaitkan ide (mathematical connections); 5)belajar untuk mempresentasikan 

(mathematical representasion). Berdasarkan tujuan yang tercantum maka perlunya 

pembelajaran yang menyenangkan dan proses interaksi timbal balik yang baik sehingga 

tujuan pembelajaran dapatlah tercapai. 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMPN 7 Salatiga khususnya pada 

kelas VIII F memperlihatkan hasil belajar yang rendah dan belum sesuai dengan standar 

proses pembelajaran matematika yang belum memenuhi beberapa tujuan diantaranya 

siswa belum belajar memecahkan masalah, siswa belum belajar berkomunikasi dan siswa 

belum belajar untuk mempresentasikannya. Hal ini berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada saat Pogram Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan pada bulan 

September sampai November tahun 2014 terlihat bahwa  siswa terlibat dalam 

memperhatikan pembelajaran sangatlah kurang, disamping itu karakteristik siswa yang 

ramai dan tidak bisa di atur menambah keadaan kelas menjadi lebih tidak bisa dikontrol, 

selain itu guru terkendala dalam melakukan inovasi dalam mengelola kelas dan dalam 

penyampaian materi sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai tidak hanya itu 

berdasarkan hasil UTS yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014 tidak ada siswa 

yang mencapai KKM. Selain itu hasil dari UAS yang dilaksanakan pada tahun ajaran 

2013/2014 juga sangat mengkhawatirkan, hanya ada satu siswa yang mencapai KKM dari 

24 siswa. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan guru mata pelajaran matematika 

beliau cukup sulit dalam menghadirkan model pembelajaran sehingga dalam penyampaian 

materi guru cukup menggunakan  metode ceramah. Guru menyampaikan materi kemudian 

memberi contoh soal kemudian siswa mengerjakan sehingga suasana kelas menjadi 

monoton, tidak hanya itu Berdasarkan karakteristik siswa yang sudah di jelaskan di atas 

bahwa karakteristik siswa kelas VIII F SMPN 7 Salatiga yang kurang dalam 

memperhatikan dan ramai maka perlu adanya upaya perbaikan. Perbaikan disini bisa 

dengan mengganti model pembelajaran yang tidak monoton sehingga bisa membuat siswa 

merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran dan tidak merasa dalam keadaan kelas 

seperti biasanya  dan siswa juga tetap bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran yang 

sedang berlangsung, maka Quantum Teaching bisa menjadi model pembelajaran yang bisa 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan karakteristik tersebut. 

Quantum Teaching merupakan model pembelajaran yang menggubah belajar menjadi 

meriah. Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang 

memaksimalkan momen belajar. Berdasarkan penyataan tersebut pembelajaran 

matematika dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan digemari siswa karena 

sistem pembelajaran yang menyenangkan. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching antara lain penelitian dilakukan oleh Arif Muhhasan (2009). Penelitian 



lain yang menggunakan model Quantum Teaching juga dilakukan oleh Wahyu Arianto 

Putro (2009) 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar Matematika Dengan Model Pembelajaran Quantum Teaching Pada Siswa 

Kelas VIII F SMP Negeri 7 Salatiga”.  

 

KAJIAN TEORI 

Hasil Belajar Matematika  

Definisi Belajar 

Menurut Suprijono (2009), belajar adalah suatu proses aktif untuk menemukan sesuatu, 

bukan suatu proses mekanik untuk mengumpulkan fakta. Belajar itu suatu perkembangan 

pemikiran dengan membuat kerangka pengertian yang berbeda. Siswa harus punya 

pengalaman dengan membuat hipotesis, menguji hipotesis, memanipulasi objek, 

memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, meneliti, berdialog, 

mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan Iain-

lain untuk membentuk konstruksi yang baru. Siswa harus membentuk pengetahuan 

mereka sendiri dan guru membantu sebagai mediator dalam proses pembentukan itu. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Sudjana (2004), 

hasil belajar merupakan suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat 

pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, 

maupun tes perbuatan. Dimyati (2006) juga mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil 

yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor melalui tes hasil belajar di akhir 

pembelajaran. 

 

Hasil Belajar Matematika  

Hasil belajar matematika merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. Menurut Kingsley (1998), hasil belajar 

matematika merupakan pengetahuan yang didapat dari pola kebiasaan mempelajari ilmu 

matematika. Berbeda dari pendapat Kingsley, Haling (2004) menyatakan bahwa hasil 

belajar matematika justru merupakan hasil yang dapat diukur dari suatu usaha untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar dalam penguasaan kompetensi di bidang 

matematika. 

Menurut Sudjana (2009) hasil belajar matematika adalah pengalaman belajar di bidang 

ilmu matematika yang dapat menghasilkan kemampuan masing-masing orang untuk 

memahaminya. Hasil belajar matematika dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan 

penguasaan seseorang terhadap materi matematika yang dipelajarinya (Abdurrahman, 

1999). Hasil belajar matematika menurut Kimble (1993) lebih menjurus pada pengaruh 

mempelajari mata pelajaran matematika yang bisa berdampak pada perubahan sikap 

perilaku dan perubahan pengetahuan. 



Penelitian ini sejalan dengan teori Haling (2004) yang menyatakan bahwa hasil belajar 

matematika merupakan hasil yang dapat diukur dari suatu usaha untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan belajar dalam penguasaan kompetensi di bidang matematika. 

 

Model Pembelajaran Quantum Teaching  

Pengertian Quantum Teaching  

Quantum Teaching menurut pendapat  Deporter (1999:5) adalah “Quantum Teaching 

adalah berbagai interaksi yang ada didalam dan sekitar momen belajar”. Interaksi-

interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar sefektif yang akan mempengaruhi 

kesuksesan siswa dalam belajar, hal ini akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah 

siswa menjadi bermanfaat bagi mereka dan bagi orang lain. Quantum Teaching berfokus 

pada hubungan yang dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan 

dan kerangka untuk belajar. 

 

Asas Utama Quantum Teaching  

Asas utama Quantum Teaching menurut pendapat Deporter (1999) adalah semua 

aspek kepribadian manusia. Semua aspek itu meliputi pikiran, perasaan, bahasa isyarat, 

pengetahuan, sikap, dan keyakinan serta persepsi masa mendatang. asas utama Quantum 

Teacing adalah konsep “bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke 

dunia mereka”. Maksud dari asas ini adalah memberi pengertian bahwa langkah awal 

yang harus dilakukan dalam pengajaran yaitu mencoba memasuki dunia yang dialami oleh 

siswa.  

 

Prinsip-Prinsip Quantum Teaching  

Menurut Bobbi Deporter (1999:7) prinsip Quantum Teaching ada lima yaitu:1) 

Segalanya berbicara yaitu mempunyai arti bahwa segalanya dari lingkungan kelas hingga 

bahasa tubuh, bahasa isyarat mereka, semuanya mengirim pesan untuk belajar; 2) 

Segalanya mempunyai tujuan  yaitu semua yang dilakukan oleh guru mempunyai tujuan; 

3) Pengalaman sebelum pemberian nama tak kita bisa berkembang pesat dengan adanya 

rangsangan komunikasi yang akan menggerakkan rasa ingin tahu,oleh karena itu proses 

belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mendapatkan informasi sebelum mereka 

memperoleh nama untuk mempermuda mereka mepelajari; 4) Semua usaha siswa harus 

diakui yaitu belajar mempunyai aturan, belajar berarti melangkah keluar dari kenyataan. 

Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka pantas mendapatkan pengakuan atas 

kecakapan dan kepercayaan diri mereka sehingga merasa bangga dengan kemampuan 

yang mereka miliki bisa menimbulkan minat yang lebih besar; 5) Jika pantas dipelajari 

maka pantas untuk dirayakan, dalam hal ini adalah guru sebaiknya sering memberi hadiah 

kepada siswa yang berhasil dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar. Dengan 

pemberian hadiah berupa pujian, mereka akan merasa dihargai, sehingga mereka akan 

selalu berusaha agar dapat memecahkan masalah tugas yang diberikan. 

 

Sintak Model  Pembelajaran Quantum Teaching  



Adapun langkah-langkah (sintaks) pembelajaran dalam model pembelajaran Quantum 

Teaching harus menganut sistem TANDUR sebagai berikut:  

a. Langkah pertama : Tumbuhkan  

Seorang guru harus mampu memikat keingintahuan siswa tentang materi yang 

akan dipelajari. 

b. Langkah kedua : Alami  

Guru dalam mengajar harus memberikan pengalaman dan manfaat terhadap 

pengetahuannya yang dibangun sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk 

mempelajari materi.  

c. Langkah Ketiga : Namai  

Guru memberikan beberapa pertanyaan, memberikan identitas misal dengan 

memberi warna pada garis yang terdapat pada bangun ruang. 

d. Langkah keempat : Demonstrasikan  

Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu, 

memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap 

materi pelajaran dengan menuliskan hasil pekerjaan didepan kelas.  

e. Langkah Kelima : Ulangi  

Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk memperkuat keyakinan dan 

menumbuhkan rasa percaya diri bahwa sudah mampu menguasai materi yang telah 

diajarkan oleh guru. 

f. Langkah Keenam : Rayakan  

Artinya untuk menghormati dan mengakui usaha, ketekunan, dan kesuksesan 

siswa sehingga siswa merasa puas dan gembira. Misalnya dengan bernyanyi 

bersama, memberikan yel-yel, memberikan reward berupa tepuk tangan, ucapan 

selamat sebagai bentuk keberhasilan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan pada sebuah 

kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek di kelas 

tersebut. Penelitian dilakukan dengan tujuan peningkatan hasil belajar matematika dengan 

model pembelajaran Quantum Teaching. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas model Kemmis dan Mc Taggart (1988) yang dalam pelaksanaannya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing) 

dan refleksi (reflecting). Model ini pada komponen tindakan (acting) dan pengamatan 

(observing) sebagai satu kesatuan, karena pada kenyataannya implementasi antara 

“acting” dan “observing” merupakan dua kegiatan yang tak terpisahkan, yaitu dilakukan 

dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya suatu “acting” maka “observing” harus 

dilaksanakan. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII F SMP Negeri 7 Salatiga. Subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 7 Salatiga dengan jumlah 24 siswa, 

yaitu 14 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi tes, observasi dan dokumentasi. Tes digunakan untuk 

mengumpulkan data peningkatan hasil belajar siswa di setiap siklusnya, baik sebelum 



tindakan (Tes Pra Siklus) maupun setelah tindakan (Tes Akhir Siklus) dengan siswa 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum Teaching. Dokumentasi 

diperoleh dari hasil tes siswa, lembar observasi, daftar kelompok siswa dan foto-foto 

selama proses pembelajaran. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dlakukan di SMP Negeri 7 Salatiga dengan jumlah 24  siswa, yang 

terdiri 14 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Peningkatan hasil tes dapat dilihat pada 

tabel 1.  

Tabel 1.  Hasil Belajar Siswa Antar Siklus 

No 
Ketuntasan 

Belajar 
Nilai (X) 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tidak Tuntas 0≤ X<70 16 67 7 29 2 2 

2 Tuntas 70≤X<100 8 33 17 71 22 92 

Jumlah 24 100 23 100 23 100 

Nilai tertinggi 75 100 100 

Nilai terendah 35 33 44 

Rata-rata 58,71 79,13 92,46 

 

Tabel 1 menunjukkan hasil dari tes pra siklus hanya terdapat 33% atau 8 siswa 

yang tuntas sedangkan 67% atau 16 siswa seluruhnya belum tuntas. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa masih sangat rendah karena dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung masih berpusat pada guru. Selain nilai siswa yang masih di bawah KKM. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh pada pra-siklus, siklus I dan siklus II sangat 

terlihat peningkatannya. Hasil belajar pra-siklus yang masih rendah dan masih jauh di 

bawah nilai ketuntasan klasikal yaitu 33% meningkat pada siklus I yaitu menjadi 71%, 

tetapi pada siklus I belum mencapai ketuntasan klasikal 75%, sedangkan hasil belajar pada 

siklus II meningkat menjadi 92%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

pada pra-siklus ke siklus I sebanyak 20,42% sedangkan pada siklus I ke siklus II sebanyak 

13,33%. Ketuntasan klasikal ini juga dipengaruhi oleh nilai individu siswa yang mampu 

mencapai batas ketuntasan nilai KKM.  

Rata-rata nilai di kelas pada pra-siklus adalah 58,71 sedangkan pada siklus I 

adalah 79,13 dan pada siklus II meningkat menjadi 92,48. Peningkatan nilai rata-rata 

siswa dari pra-siklus ke siklus I dan ke siklus II mengalami peningkatan yang sangat baik, 

karena hasil belajar yang didapat oleh siswa dari pra-siklus belum ada yang mencapai 

ketuntasan, pada siklus I mulai meningkat dan sampai pada siklus II sebagian besar siswa 

sudah mencapai KKM dan mencapai ketuntasan klasikal. Persentase peningkatan dapat 

dilihat pada gambar 1 yang memperlihatkan peningkatan hasil belajar. 

 



 

Gambar 1. Hasil Tes Antarsiklus  

Hasil belajar matematika siswa meningkat karena perubahan model pembelajaran  yang 

banyak di dominasi oleh guru dan siswa hanya menjadi monoton dalam proses pembalajaran, 

menjadi model pembelajaran Quantum Teaching dimana siswa belajar dalam kondisi kelas 

yang berbeda, adanya musik pengiring yang menjadikan siswa merasa nyaman dalam 

pembelajaran tidak hanya itu siswa  belajar berkelompok dengan teman satu kelasnya serta 

mengasah kemampuan berkomunikasi yang dimiliki siswa. Setelah itu siswa memecahkan 

masalah dengan alat peraga yang telah disediakan dan mendiskusikannya dengan teman 

sekelompok. Kegiatan ini membuat siswa menjadi tambah mengerti dengan apa yang mereka 

pelajari sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasinya, tidak hanya itu siswajuga 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka didepan kelas sehingga siswa lain bisa 

member tanggapan terhadap hasil yang telah didapatkan oleh kelompok yang 

mempresentasikan tersebut. Pembelajaran ini ternyata berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat dibuktikan dari ketuntasan belajar siswa yang meningkat baik dari prasiklus ke 

siklus 1 maupun siklus 1 ke siklus 2. Kedua hasil peningkatan ini sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Teaching meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kendati hasil 

belajar matematika sudah meningkat, namun masih terdapat dua siswa yang sampai siklus 2 

belum mencapai KKM. Hal ini dikarenakan dalam kemampuan yang dimiliki siswa terhadap 

pembelajaran matematika kurang. Meskipun kedua siswa belum tuntas, melalui model 

pembelajaran Quantum Teaching ini sudah dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

matematika mereka. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari setiap siklus yang telah dilaksanakan, 

dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching di 

SMP Negeri 7 Salatiga kelas VIII Fdapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching dapat  meningkatkan hasil 

belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan prosentase ketuntasan klasikal dari 

prosentase klasikal pras-siklus sebesar 33% pada siklus I sebesar 71% dan pada siklus II 



sebesar 92%. Selain itu juga terdapat kenaikan rata-rata nilai kelas dari pra-siklus 58,71 pada 

siklus I 79,13 dan pada siklus II 92,46. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di SMP Negeri 7 

Salatiga, ada beberapa saran yang dapat diperhatikan, yaitu dengan adanya penelitian tindakan 

kelas ini, diharapkan guru dapat mencoba menerapkan pendekatan-pendekatan pembelajaran 

yang sesuai untuk diterapkan dalam materi pembelajaran di kelas.Selama pembelajaran 

berlangsung sebaiknya diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memancing 

siswa untuk terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung agar siswa tidak merasa bosan. 
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