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ABSTRAK

Zul Fadli, 2014. Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Model
Quantum Learning pada Siswa Kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring
Kab. Pangkep. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh
Irwan Akib sebagai Pembimbing I dan Haerul Syam sebagai Pembimbing II.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen. Desain pada penelitian ini
adalah satu kelompok Pretest-Posttest (The One Group Pretest-Posttest) yang
hanya melibatkan satu kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keefektifan pembelajaran matematika melalui penerapan model quantum learning
pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring semester ganjil tahun
ajaran 2014/2015 dengan sampel penelitian adalah kelas VIII sebanyak 22 orang
siswa yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Penelitian
dilaksanakan selama 5 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah tes hasil belajar yang diberikan kepada siswa pada pertemuan awal
(pretest) dan pertemuan terakhir (posttest), lembar observasi siswa untuk
mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, lembar
observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mengetahui keterlaksanaan
pengelolaan pembelajaran di kelas dan angket respon siswa untuk mengetahui
tanggapan dan saran siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika
melalui penerapan model quantum learning. Dari penelitian ini diperoleh
peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah diterapkan model quantum
learning yakni dari skor rata-rata pretest sebesar 3,86 dengan standar deviasi 1,64
menjadi sebesar 8,05 dengan standar deviasi 1,39 pada posttest di mana skor
terendah yang diperoleh adalah 6 dan skor tertinggi adalah 10 dari skor ideal 10.
Sedangkan untuk kategori aktivitas siswa, rata-rata persentase frekuensi aktivitas
siswa dengan pelaksanaan pembelajaran melalui model quantum learning
tergolong dalam persentase atau rentang aktivitas baik dari indikator kriteria
aktivitas siswa, maka aktivitas siswa telah mencapai kriteria aktif, selain itu
keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan model quantum
learning rata-rata keterlaksanaan pembelajaran adalah 3,75 menunjukkan bahwa
keterlaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik, serta siswa
menunjukkan respon yang positif terhadap pembelajaran matematika melalui
penerapan model quantum learning. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar matematika lebih baik setelah dari sebelum
diterapkan pembelajaran matematika melalui penerapan model quantum learning
pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep.
Kenyataan ini dapat dilihat dari uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai sign
= 0,000 < α = 0,05.Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

Kata kunci: Pre-eksperimen, efektivitas, pembelajaran matematika, model
quantum learning, hasil belajar, keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, dan
respon siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dewasa ini semakin dituntut untuk mengadakan

pembaharuan diberbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam

dunia pendidikan di Indonesia ini telah ada pembaharuan yang ditandai dengan

adanya perubahan kurikulum. Pendidikan dasar ini terus diarahkan untuk

mendukung peningkatan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempercepat

pembangunan. Agar bangsa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi, maka salah satu wadah kegiatan yang dipandang berfungsi

untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah jalur pendidikan formal.

Untuk mempercepat daya kreatif manusia, salah satu faktor penentu

adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah

pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa

untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitasnya. Dalam pendidikan formal,

siswa diberikan berbagai macam mata pelajaran yang semuanya memberikan

siswa untuk menjadi aktif dan kreatif. Salah satu dari mata pelajaran yaitu

pelajaran matematika.

Belajar matematika merupakan suatu logika, pemahaman konsep, serta

keterampilan matematis lainnya. Untuk itu dalam pengerjaannya harus diusahakan

sedemikian rupa, sehingga siswa tidak salah menerima konsep matematika, karena
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jika siswa yang menerima konsep yang salah satu tahap awal pembelajaran maka

akan sangat sulit dalam mempelajari konsep selanjutnya. Terutama jika konsep itu

merupakan konsep dasar untuk mempelajari konsep yang lebih tinggi.

Pembelajaran yang baik ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental maupun

emosi. Hal ini dapat membantu guru dalam menggerakkan dan menjelaskan

gambaran ide dari suatu materi.

Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan pembelajaran siswa

dikelas dan wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VIII SMPN 8

Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, hasil belajar matematika yang

diperoleh siswa masih dalam kategori rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai

rata-rata yang diperoleh siswa kelas VIII pada semester genap hanya mencapai 60

sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah

adalah 70. Di samping itu, menurut guru mata pelajaran matematika Kelas VIII

menyatakan bahwa kebanyakan siswa menganggap sulit pelajaran matematika

karena banyak memuat rumus-rumus yang harus dihafal dan kebanyakan materi

dirasakan tidak berkaitan dengan keseharian/dunia nyata mereka.

Rendahnya aktifitas dan hasil belajar matematika siswa di kelas

diakibatkan karena proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran

yang berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran.

Selain itu, rendahnya aktifitas dan hasil belajar matematika siswa juga disebabkan

oleh siswa merasa jenuh atau bosan dengan suasana kelas yang kurang

menyenangkan, mereka tidak tenang dan kurang konsentrasi dalam memahami
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materi yang diajarkan, serta persoalan metode ataupun model pembelajaran yang

digunakan guru belum bervariasi. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau

pola yang digunakan untuk mendesain pengajaran, mengandung strategi

pembelajaran berupa pola urutan kegiatan instruktusional untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal ini, upaya yang dapat dilakukan yaitu

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir

dan kemampuan pemecahan masalah serta menggunakan model pembelajaran

yang tidak hanya berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa sehingga dapat

membantu meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Salah

satu alternatif model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan

berfikir dan berpusat pada siswa yaitu model quantum learning.

Quantum learning merupakan suatu cara membelajarkan siswa yang

digagas oleh DePortter. Melalui quantum learning siswa akan diajak belajar

dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih

bebas menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya.

Pada model quantum learning, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja

sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru.

Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran ini, seringkali siswa

menggunakan berbagai keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir

kritis. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui
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Penerapan Model Quantum Learning pada Siswa Kelas VIII SMPN 8 Satap

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembelajaran matematika efektif melalui penerapan quantum

learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep? Ditinjau dari 4 indikator berikut:

a. Seberapa besar ketuntasan hasil belajar?

b. Bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran?

c. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran?

d. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran?

2. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah penerapan model quantum

learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika melalui penerapan

quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep, ditinjau dari:
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a. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang

Tupabbiring Kabupaten Pangkep setelah mengikuti pembelajaran dengan

penerapan model quantum learning

b. Aktivitas siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep selama proses pembelajaran dengan penerapan

model quantum learning

c. Keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan penerapan model

quantum learning

d. Respon siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten

Pangkep dengan penerapan model quantum learning

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah penerapan model

quantum learning pada siswa kelas VIII SMP 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian  ini tentunya memiliki manfaat baik

secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dalam

penelitian  ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang model

quantum learning efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan minat belajar siswa khususnya dalam

mata pelajaran matematika agar pembelajaran tersebut dapat menjadi

suatu pembelajaran yang menyenangkan.

b. Bagi guru, melalui penelitian ini guru dapat mengetahui model

pembelajaran yang tepat untuk memperbaiki serta meningkatkan

kualitas dan minat belajar siswa, yang terlihat pada hasil belajar siswa

sehingga semua permasalahan dapat diatasi dengan baik.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada

peningkatan proses belajar mengajar Kelas VIII SMPN 8 Satap

Liukang Tupabbiring.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata “efektif” dalam kamus besar Bahasa Indonesia

“efektif” berarti : (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat

membawa hasil, berhasil guna. Adapun efektivitas berarti : (1) Keadaan

berpengaruh : hal berkesan, (2) keberhasilan usaha atau tindakan. Said (Ishak,

2014:5) mengemukakan bahwa efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai

sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai

pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau

berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk

memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Istilah efektivitas pada umumnya menyangkut satu atau letak harapan yang

ingin dicapai dalam suatu kegiatan sedangkan efektivitas suatu kegiatan

tergantung terlaksana atau tidak perencanaan atau sasaran yang telah ditargetkan

secara khusus dalam konteks pengajaran disekolah lanjutan. Sasaran yang

dimaksud dapat ditunjukkan melalui sejumlah indikator. Misalnya penguasaan

siswa serta hasil akademik lainnya setelah proses pelajaran selesai.

Suatu model, pendekatan, atau metode pembelajaran yang diterapkan

dalam pembalajaran dikatakan efektif bila menghasilkan sesuatu sesuai yang

diharapkan, dengan kata lain tujuan tercapai. Makin tinggi suatu model,
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pendekatan, atau metode yang diterapkan untuk menghasilkan sesuatu makin

efektif suatu model, pendekatan, atau metode tersebut.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi indikator keefektifan pembelajaran

matematika ada 4 aspek:

1) Hasil belajar matematika siswa

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

pengetahuan dan keterampilan melalui proses latihan dan interaksi dengan

lingkungannya dalam upaya melakukan perubahan dalam dirinya secara

menyeluruh baik berupa pengalaman, sikap dan perilaku.

Menurut Roziqin (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:10) belajar adalah

sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan

tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat

diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman

dalam interaksinya dengan lingkungan. Hal ini dijelaskan kembali oleh Gagne

bahwa belajar adalah sebagai suatu proses dimana seorang individu berubah

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Sedangkan Lester D. Crow

mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-

kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:10).

Adapun menurut Bloom (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:13), perubahan

perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan

(domain) kognitif, afektif, dan psikomotor, beserta tingkatan aspek-aspeknya.

Hasil belajar matematika mempunyai peranan penting dalam pendidikan.

Seorang siswa yang cerdas dapat menciptakan usaha yang lebih baik untuk
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mendorong perkembangan intelektual bagi dirinya dalam bermacam-macam

kegiatan agar ada peningkatan terhadap hasil belajar.

Perubahan tingkah laku maupun pemahaman yang diperoleh melalui hasil

belajar, itulah disebut hasil belajar atau dengan kata lain hasil belajar adalah

kemampuan menampilkan pemahaman dan penguasaan bahan pelajaran yang

telah dipelajari. Adapun hasil belajar matematika yang dimaksud adalah

kemampuan atau penguasaan materi yang telah dikuasai siswa setelah kegiatan

belajar mengajar matematika.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat menjadi

indikator tentang batas kemampuan, kesanggupan, penguasaan siswa tentang

pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang dimiliki oleh siswa dalam

suatu pelajaran. Dalam kaitannya dengan usaha belajar, hasil belajar ditunjukkan

oleh tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa terhadap materi yang diajarkan

setelah kegiatan belajar berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu.

Hasil belajar dapat diukur dengan melakukan penilaian baik sebelum,

selama atau sesudah proses belajar mengajar dan biasanya setelah bahan pelajaran

selesai diadakan tes akhir.

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar maka siswa diberikan tes

hasil belajar. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa tingkat

penguasaan siswa terhadap materi yang diperoleh setelah mengalami proses

pembelajaran dengan model quantum learning tersebut.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika dapat

dinyatakan sebagai tingkat penguasaan bahan pelajaran matematika setelah

mendapatkan atau memperoleh pengalaman belajar dalam kurun waktu tertentu

yang dapat diukur dengan menggunakan tes atau penilaian tertentu yang dicirikan

dengan adanya perubahan kemampuan yang meliputi bidang kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

2) Aktivitas siswa

Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama mengikuti

proses belajar mengajar. Pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa secara aktif

dilibatkan dalam pengorganisasian dan penentuan informasi (pengetahuan). Siswa

tidak hanya diam dalam menerima pengetahuan yang diberikan guru. Aktivitas

siswa dalam pembelajaran bisa positif maupun negatif. Aktivitas siswa yang

positif misalnya; mengajukan pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas atau

soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam pembelajaran dan komunikasi

dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan yang

sedang dihadapi, sedangkan aktivitas siswa yang negatif, misalnya menganggu

sesama siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas, melakukan kegiatan lain

yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas

siswa dalam penelitian ini merupakan peran siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung melalui penerapan model quantum learning sehingga tercipta

lingkungan belajar yang kondusif. Aktivitas tersebut didasarkan pada kegiatan

siswa dalam hal kegiatan-kegiatan positif.
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3) Keterlaksanaan pembelajaran

Keterlaksanaan pembelajaran adalah keterampilan guru dalam

melaksanakan setiap langkah pembelajaran. Dimana guru mampu menciptakan

suasana belajar yang baik, proses belajar mengajar  yang mampu menarik

perhatian siswa sehingga siswa pun dapat menyerap pelajaran dengan baik pula.

Keterlaksanaan pembelajaran dalam konteks pendidikan, guru diharapkan

mampu mengatarkan siswa dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga

mencapai sesuatu hal yang obyektif (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi

perubahan sikap (aspek afektif), serta memperoleh keterampilan tertentu (aspek

psikomotor). Pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara guru dan peserta

didik. Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan

dari pembelajaran yang telah diterapkan, sebab guru adalah pengajar di kelas.

Tujuan setiap aktivitas pembelajaran adalah agar terjadi proses belajar dalam diri

siswa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan keterlaksanaan

pembelajaran dalam penelitian ini merupakan aktivitas guru selama kegiatan

pembelajaran berlangsung melalui penerapan model quantum learning sehingga

tercipta lingkungan belajar yang kondisif. Aktivitas tersebut didasarkan pada

kegiatan guru dalam melaksanakan tiap-tiap komponen dari model quantum

learning.
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4) Respon siswa terhadap proses pembelajaran

Respon siswa merupakan salah satu kriteria suatu pembelajaran dikatakan

efektif atau tidak. Angket respon siswa digunakan untuk menjawab pertanyaan

mengenai pembelajaran yang digunakan.

Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

menyangkut suasana kelas, minat mengikuti pembelajaran berikutnya, cara-cara

guru mengajar dan saran-saran yang membangun. Respon siswa digunakan untuk

menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

angket respon siswa.

Angket respon siswa dirancang untuk mengetahui respon siswa terhadap

pambelajaran matematika dengan penerapan model quantum learning. Teknik

yang digunakan untuk memperoleh data respon tersebut adalah dengan

membagikan angket kepada siswa setelah berakhirnya pertemuan terakhir untuk

diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa respon siswa pada

penelitian ini adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

matematika dengan penerapan model quantum learning. Model pembelajaran

yang baik dapat memberi respon yang positif bagi siswa setelah mereka mengikuti

kegiatan pembelajaran matematika dengan penerapan model quantum learning.

Berdasarkan dari  4 indikator keefektifan pembelajaran tersebut dapat

disimpulkan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif jika minimal tiga dari

empat indikator di atas terpenuhi, dengan syarat ketuntasan belajar harus

terpenuhi.
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2. Hakikat Pembelajaran Matematika

Pembelajaran adalah serangkaian proses atau cara yang diselenggarakan

oleh guru untuk membelajarkan siswa, dimana belajar mencakup bagaimana

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut

Gagne, Briggs, dan Wager (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:21), menyatakan

bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. Pembelajaran

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan

ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Istilah pembelajaran berkaitan erat dengan istilah mengajar. Mengajar

adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi, lingkungan disekitar peserta didik

sehingga menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar.

Hal ini senada juga dinyatakan oleh Sudjana (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:21)

bahwa mengajar adalah proses memberikan bimbingan/ bantuan kepada anak

didik dalam proses belajar. Dengan demikian belajar mengajar merupakan suatu

proses interaksi antara peserta didik dengan guru mengenai transfer pengetahuan,

nilai-nilai dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas.

Pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivistik adalah

membantu siswa untuk membangun konsep-konsep/prinsip-prinsip matematika

dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi, sehingga

konsep/prinsip itu terbangun kembali. Ciri-ciri pembelajaran matematika sesuai
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dengan pandangan konstruktivistik antara lain (1) siswa terlibat aktif dalam

belajarnya, (2) informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain sehingga

menyatu dengan skemata (jaringan konsep) yang dimiliki siswa, dan (3) orientasi

pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah

pemecahan masalah untuk mendesain lingkungan belajar yang konstruktivistis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Russefendi (Ishak, 2014:15) yang

mengatakan :

“Matematika adalah suatu pelajaran yang tersusun secara berurutan, logis,
berjenjang dari yang paling mudah hingga yang paling rumit, dengan
demikian pengajaran matematika tersusun sedemikian rupa sehingga
pengertian terdahulu mendasari pengertian berikutnya”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika

adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik dan sumber belajar guna

membangun konsep-konsep/prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya

sendiri sehingga dari proses belajar tersebut dapat diperoleh ilmu pengetahuan,

pengalaman, dan keterampilan.

3. Pengertian Penerapan dalam Pembelajaran Matematika

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara

etimologis berarti proses, cara, atau perbuatan menerapkan metode atau konsep.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan cara atau

kemampuan menggunakan dan menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke

dalam situasi baru atau situasi yang kongkrit seperti menerapkan suatu dalil,

metode, konsep, prinsip, atau teori.
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Pengertian penerapan dalam penelitian ini mengacu pada pengertian

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu menggunakan kemampuan

untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penerapan dalam

pembelajaran matematika adalah cara atau jalan yang ditempuh guru dalam

pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasikan oleh

siswa.

4. Model Quantum Learning

a. Definisi Quantum Learning

Menurut Bobbi DePorter & Mike Hernacki (2013 : 16) kami

mendefinisikan quantum learning sebagai interaksi-interaksi yang mengubah

energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal

dalam fisika kuantum adalah Massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan

Energi. Quantum learning adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja

dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal, dan antara waktu  yang

dihabiskan di dalam zona aman anda berada dan melangkahlah keluar dari tempat

itu.

Tubuh kita secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar, tujuan kita adalah

meraih sebanyak mungkin cahaya; interaksi, hubungan, inspirasi agar

meghasilkan energi cahaya. Quantum learning menggabungkan sugestologi,

teknik pemercepatan belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan, dan metode kami

sendiri. Termasuk diantaranya konsep dan strategi belajar yang lain seperti: teori

otak kanan/kiri, teori otak triune (3 in 1 ), pilihan modalitas (visual, auditorial, dan
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kinestetik), teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik (menyeluruh), belajar

berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbol, dan simulasi/permainan.

Menurut DePorter & Mike Hernacki (Riyanto, 2012:182) yang mendasari

kurikulum ini adalah filsafat dasar “kami yakin agar efektif belajar adalah dapat

dan harus menyenangkan, belajar adalah kegiatan seumur hidup yang dapat

dilakukan dengan menyenangkan dan berhasil, seluruh pribadi adalah penting

akal, fisik dan emosi/pribadi, bahwa kehormatan diri yang tinggi adalah material

yang penting dalam membentuk pelajar yang sehat dan bahagia.”

b. Landasan Quantum Learning

Landasan utama pembelajaran quantum tersebut mengisyaratkan

pentingnya  seorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah

awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Memahami dunia dan kehidupan

anak, merupakan lisensi bagi para guru untuk memimpin, menuntun dan

memudahkan perjalanan peserta didik dalam meraih hasil belajar yang optimal.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam hal ini adalah mengaitkan apa yang

akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, fikiran atau perasaan, tindakan yang

diperoleh peserta didik dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah maupun di

lingkungan masyarakat. Setelah kaitan itu terbentuk, maka guru dapat

memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan

kemampuan, perkembangan, dan minat bakat  peserta didik (Kosasih & Dede

Sumarna, 2013:76).
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c. Prinsip-Prinsip Quantum Learning

Adapun prinsip-prinsip pembelajaran (quantum learning ) adalah sebagai

berikut.

1. Prinsip utama pembelajaran kuantum berbunyi: Bawalah Dunia Mereka

(Pembelajar) ke dalam Dunia Kita (Pengajar), dan Antarkan Dunia Kita

(Pengajar) ke dalam Dunia Mereka (Pembelajar).

2. Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses

pembelajaran merupakan permainan orchestra simfoni.

3. Prinsip-prinsip dasar ini ada lima macam berikut ini :

a. Ketahuilah bahwa segalanya berbicara

Dalam pembelajaran kuantum, segala sesuatu mulai lingkungan

pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh pengajar, penataan ruang

sampai guru, mulai kertas yang dibagikan oleh pengajar sampai

dengan rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang

pembelajaran.

b. Ketahuilah bahwa segalanya bertujuan

Semua yang terjadi dalam proses pengubahan energy menjadi

cahaya mempunyai tujuan.

c. Sadarilah bahwa pengalaman mendahului penamaan

Poses pembelajaran paling baik terjadi ketika pembelajar telah

mengalami informasi sebelum mereka memperoleh makna untuk apa

yang mereka pelajari.

d. Akuilah setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran
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Pembelajaran atau belajar selalu mengandung risiko besar.

e. Sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan

Segala sesuatu dipelajari sudah pasti layak pula dirayakan

keberhasilannya.

Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran

lurus berdampak bagi terbentuknya keunggulan.

d. Karakteristik Quantum Learning

Pembelajaran quantum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pembelajaran quantum berpangkal pada psikologi kognitif.

2. Pembelajaran quantum lebih manusiawi, individu menjadi pusat perhatian,

potensi diri, kemampuan berfikir, motivasi dan sebagainya diyakini dapat

berkembang secara maksimal.

3. Pembelajaran quantum lebih bersifat konstruktif namun juga menekankan

pentingnya peranan lingkungan pembelajaran yang efektif dan optimal

dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

4. Pembelajaran quantum mensinergikan factor potensi individu dengan

lingkungan fisik dan psikis dalam konteks pembelajaran.

5. Pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu

dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna.

6. Pembelajaran quantum sangat menekankan pada akselerasi pembelajaran

dengan taraf keberhasilan tinggi.

7. Pembelajaran quantum sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran

proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat.
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8. Pembelajaran quantum sangat menekankan kebermaknaan dan

kebermutuan proses.

9. Pembelajaran quantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi

pembelajaran.

10. Pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada pembentukan

keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi fisikal atau

material.

11. Pembelajaran quantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian

penting proses pembelajaran.

12. Pembelajaran quantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan,

bukan keseragaman dan ketertiban.

13. Pembelajaran quantum mengintegrasikan totalitas fisik dan pikiran dalam

proses pembelajaran.

e. Sintaks Model Pembelajaran Quantum Learning

Sintaks atau strategi model pembelajaran quantum learning yang dikenal

dengan istilah TANDUR Bobby De Porter (Kosasih & Dede Sumarna, 2013:89),

adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhkan

Tumbuhkan yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup sehingga

sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar.

2. Alami

Maksudnya berikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk

mencoba.
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3. Namai

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi dan metode lainnya.

4. Demonstrasikan

Sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya.

5. Ulangi

Beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajari, sehingga

setiap peserta didik merasakan langsung dimana kesulitan akhirnya

mendatangkan kesuksesan, kami bisa dan memang bisa.

6. Rayakan

Maksudnya sebagai respon pengakuan yang baik.

f. Langkah-Langkah Quantum Learning

Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran

quantum adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan AMBAK

Ambak (apakah manfaat bagiku) adalah motivasi yang didapat dari

pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan

(Deporter, 2013:49).

2. Penataan lingkungan belajar

Dalam proses belajar dan mengajar sangat diperlukan penataan lingkungan

yang dapat membuat siswa merasa betah dalam belajarnya, dengan penataan

lingkungan belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri

peserta didik.
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3. Memupuk Sikap Juara

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu minat dalam

belajar peserta didik.

4. Bebaskan Gaya Belajarnya

Dalam quantum learning guru hendaknya memberikan kebebasan dalam

belajar pada peserta didik dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar saja.

5. Membiasakan mencatat

Dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya bisa menerima saja,

melainkan harus mampu mengungkapkan kembali apa yang didapatkan

dengan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan yang sesuai

dengan gaya belajar mereka sendiri.

6. Membiasakan membaca

Salah satu aktivitas dalam pembelajaran yang cukup penting adalah

membaca.

7. Jadikan anak lebih kreatif

Peserta didik yang kreatif adalah peserta didik yang ingin tahu, suka

mencoba dan senang bermain.

8. Melatih kekuatan memori peserta didik

Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga peserta didik

perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik.

g. Tujuan Quantum Learning

Tujuan pokok pembelajaran quantum adalah:

1. Meningkatkan partisipasi peserta didik melalui pengubahan keadaan.
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2. Meningkatkan motivasi dan minat belajar.

3. Meningkatkan daya ingat.

4. Meningkatkan rasa kebersamaan.

5. Meningkatkan daya dengar.

6. Meningkatkan kehalusan perilaku.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, fakta di lapangan

menunjukkan bahwa umumnya siswa menganggap sulit pelajaran matematika

karena banyak memuat rumus-rumus yang harus dihafal dan kebanyakan materi

dirasakan tidak berkaitan dengan keseharian/dunia nyata mereka. Serta model

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru,

sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan akhirnya siswa

merasa jenuh atau bosan dengan suasana kelas yang kurang menyenagkan. Oleh

karena itu guru diharapkan mampu berkreasi dengan menerapkan model atau

pendekatan yang tepat dalam pembelajaran matematika. Model atau pendekatan

ini haruslah sesuai dengan materi yang akan diajarkan serta dapat

mengoptimalkan suasana belajar.

Quantum learning merupakan suatu cara membelajarkan siswa yang

digagas oleh DePortter. Melalui quantum learning siswa akan diajak belajar

dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih

bebas menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya.

Dengan meningkatnya hasil belajar siswa maka pembelajaran matematika

dapat dikatakan efektif. Dengan kata lain pembelajaran matematika dengan
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menerapkan model quantum learning akan efektif dengan terpenuhinya tiga dari

empat indikator efektivitas.

Kerangka pikir yang telah dipaparkan tersebut di atas dituangkan dalam

bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan skema kerangka pikir

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah

dikemukakan maka dibuatlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. “Pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model quantum

learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep”. Ditinjau dari hasil belajar, aktivitas siswa,

keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa.

Aktivitas
Guru

Model Quantum Learning

Aktivitas
Siswa

Ketuntasan
Hasil Belajar

Respon
Siswa

Tuntas Aktif Baik Positif

Pembelajaran Matematika Efektif melalui
Penerapan Model Quantum Learning
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2. “Terjadi peningkatan hasil belajar setelah penerapan model quantum learning

pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten

Pangkep”.

Hipotesis statistik penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

H0 : 1 = µ 2 lawan H1 : µ1 > µ2

Keterangan:

1 : Parameter skor rata-rata hasil belajar matematika setelah diterapkan model

quantum learning.

µ 2 : Parameter skor rata-rata hasil belajar matematika sebelum diterapkan model

quantum learning.



25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-experiment dengan melibatkan

satu kelompok atau satu kelas (the one group pretest-postest). Dengan tujuan

untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran matematika melalui

penerapan model quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang

Tupabbiring Kabupaten Pangkep (Emzir, 2013:96).

B. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah ketuntasan belajar (hasil belajar

siswa), aktivitas siswa, keterlaksanaan pembelajaran, dan respon siswa terhadap

pembelajaran matematika melalui penerapan model quantum learning pada siswa

kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

2. Desain Penelitian

Desain pada penelitian ini adalah satu kelompok Pretest-Posttest (The

One Group Pretest-Posttest) yang termasuk dalam pre-experiment (Emzir,

2013:96). Untuk menggunakan desain ini kita dapat membandingkan tingkat

akademik sebelum penerapan model quantum learning dengan tingkat akademik

setelah penerapan model quantum learning. Untuk lebih jelasnya desain penelitian

ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Desain Penelitian Eksperimen

Keterangan:

X = Perlakuan

O1 = Hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan tentang model

quantum learning

O2 = Hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan tentang

model quantum learning.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 8 Satap

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep pada tahun ajaran 2014/2015 yang

terdiri dari masing-masing satu kelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Siswa SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

KELAS BANYAK SISWA

VII 39

VIII 22

IX 16

Pretest
O1 Perlakuan

Posttest
O2
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2. Sampel

Adapun yang menjadi sampel untuk penelitian eksperimen ini adalah

seluruh siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten

Pangkep sebanyak 22 orang siswa yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 17

orang perempuan.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini secara operasional

didefinisikan sebagai berikut:

1. Hasil belajar matematika siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

skor yang diperoleh siswa melalui tes yang diberikan sebelum proses

pembelajaran matematika melalui model quantum learning dan setelah proses

pembelajaran matematika melalui model quantum learning.

2. Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa selama kegiatan pembelajaran

dengan penerapan model quantum learning berlangsung.

3. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran di kelas dengan penerapan model

quantum learning adalah keterampilan guru dalam menerapkan serangkaian

kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam RPP.

4. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan pemberian angket untuk

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan

penerapan model quantum learning.

E. Pelaksanaan Eksperimen

Setelah menetapkan sampel penelitian maka pelaksanaan eksperimen

dilaksanakan sebagai berikut:
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1. Tahap Persiapan

Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS),

dan Tes Hasil Belajar (THB). Serta mempersiapkan lembar observasi aktivitas

siswa, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan angket respons siswa.

2. Tahap Pelaksanaan

Penerapan model quantum learning sesuai dengan skenario pembelajaran

yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada awal

pertemuan diberikan tes awal (pretest) kepada siswa kelas eksperimen untuk

melihat hasil belajar siswa atau kemampuan awal siswa terhadap pembelajaran

matematika sebelum diterapkan model quantum learning, setelah itu

melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model quantum learning

pada siswa kelas eksperimen, serta melakukan observasi terhadap aktivitas siswa,

keterlaksanaan pembelajaran di setiap pertemuan, kemudian pada akhir

pembelajaran, diberikan tes hasil belajar matematika (posttest) untuk dikerjakan

secara individu dan membagikan angket respon siswa terhadap pembelajaran

matematika dengan penerapan model quantum learning.

3. Tahap Analisis

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menganalisis data yang

telah diperoleh. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik

analisis statistika deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk

mengungkap hasil belajar siswa, aktivitas siswa selama pembelajaran, serta
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respons siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan model

quantum learning.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tes hasil belajar matematika

Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa

terhadap materi yang telah diajarkan, guru perlu menyusun suatu tes yang

berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes yang diberikan ke siswa

berbentuk essay. Penskoran hasil tes siswa menggunakan skala bebas yang

tergantung dari bobot butir soal tersebut.

2. Lembar observasi aktivitas siswa

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa

selama proses pembelajaran matematika dengan penerapan model quantum

learning berlangsung. Pengambilan data aktivitas siswa dilakukan pada saat

proses belajar mengajar berlangsung yang dilakukan oleh seorang observer, dalam

hal ini yang bertindak sebagai observer adalah salah satu guru Matematika SMPN

8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

Indikator aktivitas siswa positif yang sesuai dengan model quantum

learning antara lain siswa yang hadir tepat waktu saat proses belajar mengajar

belangsung, siswa yang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran,

menjawab pertanyaan/soal yang diajukan oleh guru, dan siswa mempresentasikan

hasil kerja kelompoknya di papan tulis.
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3. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk

menjawab pertanyaan seputar ketercapaian kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran. Kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah keterampilan

guru dalam menerapkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan

dalam RPP.

Instrumen ini digunakan untuk mengamati kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran sebagai salah satu indikator keefektifan pembelajaran

matematika melalui penerapan model quantum learning. Pada lembaran ini,

pengamat melakukan penilaian terhadap kemampuan guru mengelola

pembelajaran dengan mengisi penilaian pada baris dan kolom yang sesuai.

Indikator yang digunakan untuk mengungkap kemampuan guru mengelola

pembelajaran didasarkan pada kegiatan yang dilakukan guru dalam proses

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. Indikator kemampuan

guru mengelola pembelajaran tersebut dijadikan aspek-aspek pengamatan dalam

lembar observasi pengelolaan pembelajaran.

4. Angket respon siswa

Angket respons siswa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai

respons siswa terhadap pembelajaran yang digunakan. Respons siswa adalah

tanggapan siswa terhadap pelaksanaan model quantum learning.

Angket respons siswa dirancang untuk mengetahui pendapat siswa

mengenai kelebihan dan kekurangan model quantum learning yang digunakan

oleh peneliti dalam pembelajaran matematika. Angket respons siswa diberikan
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pada siswa ketika proses belajar mengajar matematika dengan penerapan model

quantum learning telah selesai.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data mengenai hasil belajar matematika siswa peneliti

menggunakan teknik tes.

2. Untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa selama proses

pembelajaran, peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan.

3. Untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan pembelajaran, peneliti

menggunakan teknik observasi atau pengamatan.

4. Untuk memperoleh data mengenai respon siswa terhadap proses

pembelajaran, peneliti menggunakan teknik pemberian angket.

H. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui tes hasil belajar, lembar aktivitas siswa,

lembar keterlaksanaan pembelajaran dan angket respon siswa terhadap

pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan kontekstual akan

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Untuk

membantu perhitungan analisis data yang diolah dengan statistik deskriptif, maka

digunakan program aplikasi analisis Statistical Package for Social Sciense (SPSS)

versi 20. Berikut dijelaskan tentang analisis statistik deskriptif yang digunakan

dalam penelitian ini.
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1. Analisis Statistika Deskriptif

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis statistika deskriptif. Analisis statistika deskriptif digunakan untuk

mendeskripsikan karakteristik skor dari sampel penelitian untuk masing-masing

kelas. Dalam hal ini digunakan tabel distribusi frekuensi, skor rata-rata, standar

deviasi, skor minimum dan skor maksimum.

a. Hasil belajar matematika

Hasil belajar siswa dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan

analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman materi matematika

siswa setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan penerapan model

quantum learning. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori hasil

belajar matematika adalah berdasarkan teknik kategorisasi yang ditetapkan oleh

pusat data akademik SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kategorisasi Standar Ketuntasan Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring

Skor Kategori Ketuntasan Belajar

0,70  x Tidak Tuntas

100,7  x Tuntas

Sumber: Pusat Data Akademik SMPN 8 Satap LK. Tupabbiring, 2014

Hasil belajar siswa juga diarahkan pada pencapaian hasil belajar secara

individual dan klasikal. Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila

memiliki nilai paling sedikit 7,0 sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) yang ditetapkan oleh pihak sekolah, sedangkan ketuntasan klasikal

tercapai apabila minimal 80% siswa dikelas tersebut telah mencapai nilai KKM.
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b. Aktivitas siswa

Analisis data aktivitas dilakukan dengan menentukan frekuensi dan persentase

frekuensi yang dipergunakan oleh siswa dalam pembelajaran matematika dengan

penerapan model quantum learning. Langkah-langkah analisis aktivitas siswa adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan frekuensi hasil pengamatan aktivitas siswa untuk setiap indikator

dalam satu kali pertemuan.

2. Mencari persentase frekuensi setiap indikator dengan membagi besarnya

frekuensi setiap pertemuan dengan jumlah siswa, kemudian dikalikan 100%.

Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung dianalisis dengan melihat rata-rata aktivitas hasil pengamatan.

Artinya tingkat aktivitas siswa dihitung dengan cara menjumlah nilai tiap aspek

kemudian membaginya dengan banyak aspek yang dinilai. Namun sebelum

menghitung rata-rata aktivitas siswa, perlu dihitung pula jumlah rata-rata untuk

tiap aspek dengan cara skor hasil penilaian aspek ke-n dibagi dengan banyaknya

pertemuan

Keefektifan dari aspek aktivitas siswa diukur dengan menggunakan

kategori sangat tidak baik, tidak baik, baik, dan sangat baik. Kriteria keefektifan

untuk aspek aktivitas siswa ditentukan dengan menghitung masing-masing skor

rata-ratanya.
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Adapun penentuan kategori aspek aktivitas siswa berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 3.3 Kategori Aspek Aktivitas Siswa

No Interval (%) Kategori

1 1,0 – 1,4 Sangat Tidak Baik

2 1,5 – 2,4 Tidak Baik

3 2,5 – 3,4 Baik

4 3,5 – 4,0 Sangat Baik

Sumber : Ishak (2014:34)

c. Keterlaksanaan pembelajaran

Penilaian yang diberikan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran

matematika yang dianalisis dengan mencari rata-rata persentase setiap aspek dari

beberapa pertemuan yang dilaksanakan. Nilai rata-rata tersebut dikonversikan

oleh Sunoto dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran

Sumber : Sunoto (Ishak, 2014:34)

Dari data yang diperoleh, dicari rata-rata dari keseluruhan keterlaksanaan

pembelajaran. Pembelajaran dikatakan efektif bila keterlaksanaan pembelajaran

telah mencapai minimal kriteria baik.

d. Respon siswa

Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data respons siswa adalah

sebagai berikut:

Nilai Kriteria
0, 00 ≤ nilai < 1,50 Tidak Baik
1, 50 < nilai ≤ 2,50 Kurang Baik
2, 50 < nilai ≤ 3,50 Baik
3, 50 < nilai ≤ 4,00 Sangat Baik
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1) Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respons positif

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respons positif dengan

jumlah siswa yang memberikan respons kemudian dikalikan dengan 100%.

2) Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respons negatif

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respons negatif dengan

jumlah siswa yang memberikan respons kemudian dikalikan dengan 100%.

Kriteria yang ditetapkan untuk menyatakan bahwa para siswa memiliki

respons positif terhadap model quantum learning adalah lebih 80% dari mereka

memberi respon positif terhadap sejumlah aspek yang ditanyakan.

2. Analisis Statistika Inferensial

Untuk pengujian hipotesis penelitian digunakan uji kesamaan dua rata-rata

dengan menggunakan uji-t dengan kriteria terima H1 jika P ≥ α = 0,05 dan kriteria

tolak H0 jika P ≥ α = 0,05 sebelum menggunakan uji-t terlebih dahulu dilakukan

uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas.

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari

data yang berdistribusi normal untuk keperluan ini digunakan uji Anderson

Darling atau uji Kolmogorov dengan kriteria data berdistribusi normal jika P ≥ α

= 0,05 dan data tidak berdistribusi normal P < α = 0,05. Apabila tidak normal

maka dilakukan uji non parametrik.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa tujuan penelitian ini adalah

untuk menyelidiki efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan model

quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 SATAP Liukang Tupabbiring.

Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan model

quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 SATAP Liukang Tupabbiring,

dilakukan prosedur penelitian eksperimen dan analisis data hasil penelitian

dengan menggunakan teknik analisis deskriiptif dan teknik analisis inferensial.

Hasil analisis dari keduanya diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Statistika Deskriptif

a. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Siswa Sebelum Diberikan
Perlakuan (Treatment)

Untuk memberikan gambaran awal tentang hasil belajar matematika siswa

pada kelas VIII yang dipilih sebagai unit penelitian. Berikut disajikan skor hasil

belajar matematika siswa kelas VIII sebelum dilakukan perlakuan.

Tabel 4.1 Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 8
Satap Liukang Tupabbiring Sebelum diberikan Perlakuan

Statistik Nilai Statistik
Unit penelitian

Skor Ideal
Skor Maksimum
Skor Minimum
Rentang Skor
Skor Rata-rata
Standar deviasi

22
10
7
1
6

3,86
1,64



37

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dinyatakan bahwa skor rata-rata hasil belajar

matematika siswa sebelum di berikan perlakuan sebesar 3,86 dengan standar

deviasi 1,64 dari skor ideal 10 berada pada kategori tidak tuntas berdasarkan pusat

data akademik SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring.

Selanjutnya skor hasil belajar sebelum diterapkan model quantum learning

dikategorikan berdasarkan  kriteria ketuntasan minimal (KKM) dapat dilihat pada

Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Sebelum
diberikan Perlakuan

Skor Kategori Frekuensi Persentase(%)
0,70  x

100,7  x

Tidak Tuntas

Tuntas

21

1

95,45

4,55

Jumlah 22 100

Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila memiliki nilai

paling sedikit 7,0. Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa jumlah siswa yang tidak

memenuhi kriteria ketuntasan individu adalah sebanyak 21 orang atau 95,45%

dari 22 jumlah keseluruhan siswa, namun ada 1 siswa yang memenuhi kriteria

ketuntasan individu. Berdasarkan  deskripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

hasil belajar siswa Kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring sebelum

diterapkan model quantum learning tergolong sangat rendah.
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b. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Siswa Setelah Diberikan Perlakuan
(Treatment)

Berikut disajikan deskripsi dan persentase hasil belajar matematika siswa

Kelas VIII setelah diberikan perlakuan.

Tabel 4.3 Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 8
Satap Liukang Tupabbiring Setelah diberikan Perlakuan

Statistik Nilai Statistik
Unit penelitian

Skor Ideal
Skor Maksimum
Skor Minimum
Rentang Skor
Skor Rata-rata
Standar deviasi

22
10
10
6
4

8,05
1,39

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dinyatakan bahwa skor rata-rata hasil belajar

matematika siswa setelah diberikan perlakuan sebesar 8,05 dengan standar deviasi

1,39 dari skor ideal adalah 10 berada pada kategori tuntas berdasarkan pusat data

akademik SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring.

Untuk melihat ketuntasan belajar matematika siswa setelah diterapkan

model quantum learning dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika setelah
diberikan Perlakuan

Skor Kategori Frekuensi Persentase
0,70  x

100,7  x

Tidak Tuntas

Tuntas

3

19

13,6

86,4

Jumlah 22 100

Berdasarkan Tabel 4.4, tampak bahwa dari 22 orang siswa sebagai subjek

penelitian terdapat 19 orang (86,4%) yang tuntas dan 3 (13,6%) yang tidak tuntas
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secara individu. Ini berarti siswa di kelas VIII mencapai ketuntasan secara klasikal

karena ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 80% siswa di kelas tersebut

telah mencapai skor ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah tersebut.

c. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan aktivitas siswa dengan menggunakan model quantum

learning selama lima kali pertemuan dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Analisis Data Aktivitas Siswa

No. Komponen yang Diamati
Pertemuan ke- Rata-

rata

Persentase

(%)

Rentang

Baik (%)I II III IV V

1
Siswa yang hadir tepat waktu
saat proses belajar mengajar
belangsung.

P

R

E

T

E

S

T

20 19 20
P

O

S

T

T

E

S

T

19,67 89,40 27 – 100

2
Siswa yang memperhatikan saat
guru menjelaskan materi
pelajaran.

18 19 19 18,67 84,87 27 – 100

3
Mengajukan pertanyaan
mengenai materi yang belum
dipahami

11 8 6 8,32 37,80 27 – 100

4
Menjawab pertanyaan/soal yang
diajukan oleh guru

6 8 12 8,67 39,39 27 – 100

5
Meminta bimbingan/bantuan
dalam mengerjakan soal-soal
latihan LKS

13 12 9 11,33 51,50 13 – 100

6
Memberikan bantuan kepada
teman kelompok yang
mengalami kesulitan

5 4 4 4.33 19,70 13 – 100

7
Siswa mempresentasikan hasil
kerja kelompok di papan tulis

10 8 11 9,67 43,94 27 – 100

8
Melakukan aktivitas lain diluar
kegiatan pembelajaran

2 0 1 1 4,55 0 – 12
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Hasil pengamatan untuk pertemuan I sampai dengan pertemuan III

menunjukkan bahwa:

a. Persentase kehadiran siswa sebesar 89,40%.

b. Persentase siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran

84,87%.

c. Persentase siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum

dipahami 37,80%.

d. Persentase siswa yang menjawab pertanyaan/soal yang diajukan oleh guru

39,39%.

e. Persentase siswa yang meminta bimbingan/bantuan dalam mengerjakan soal-

soal latihan LKS 51,50%.

f. Persentase siswa yang memberikan bantuan kepada teman kelompoknya yang

mengalami kesulitan 19,70%.

g. Persentase siswa yang mempresentasikan hasil kerja kelompok dipapan tulis

43,94%.

h. Persentase siswa yang melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran

(tidak memperhatikan penjelasan guru, mengantuk, tidur, mengganggu teman,

keluar masuk ruangan) 4,55%.

Selama kegiatan pembelajaran matematika dengan model quantum

learning berlangsung. Secara umum hasil analisis data aktivitas siswa

menunjukkan bahwa aktivitas siswa berada pada kategori efektif,  indikator

aktivitas (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dari pertemuan pertama sampai

dengan pertemuan keempat seluruhnya berada pada rentang baik.
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Adapun penentuan kategori aspek aktivitas siswa berdasarkan kriteria

berikut:

Tabel 4.6 Kategori Aspek Aktivitas Siswa

No Skor Rata-Rata Kategori

1 1,0 – 1,4 Sangat Tidak Baik

2 1,5 – 2,4 Tidak Baik

3 2,5 – 3,4 Baik

4 3,5 – 4,0 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa dengan indikator aktivitas siswa yaitu siswa

dikatakan aktif jika sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam

pembelajaran, Meskipun dalam beberapa indikator aktivitas masih terdapat

beberapa aspek yang hampir keluar dari rentang baik namun secara garis besar

aktifitas siswa kelas VIII SMPN 8 Satap, dapat dikategorikan efektif. Hal ini

dapat dilihat melalui rata-rata persentase aktivitas siswa untuk setiap aspek selama

3 kali pertemuan, keseluruhan aspek berada pada kategori rentang baik.

d. Deskripsi Aktivitas Keterlaksanaan Pembelajaran

Aktivitas keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan

model quantum learning yang diamati dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga

bagian utama yaitu:

1. Bagian pendahuluan. Pada bagian ini aktivitas  guru yang diamati

difokuskan dalam hal: (1) Guru mengucapkan salam, (2) Guru meminta

salah seorang siswa untuk memimpin berdoa, menanyakan kabar, dan

mengecek kehadiran siswa, (3) Menjelaskan manfaat materi ini dalam
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kehidupan sehari-hari, (4) Menyatakan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai

2. Bagian inti pembelajaran. Pada bagian ini aktivitas guru yang diamati

dalam hal: (1) Guru mempresentasikan materi pelajaran secara ringkas, (2)

Secara individu, siswa diarahkan untuk mengamati, (3) Membahas contoh

soal dan cara penyelesaiannya, (4) Guru membagi siswa ke dalam

kelompok, (5) Berdialog dengan siswa diminta untuk menyebutkan rumus

dari materi yang diajarkan, (6) Siswa diminta untuk mengerjakan latihan

soal melalui lembar kerja siswa (LKS), (7) Beberapa wakil kelompok

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi sedangkan kelompok lain

menanggapinya (8) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk

mempertanyakan hal-hal  yang tidak dimengerti.

3. Bagian Penutup. Pada bagian ini aktivitas guru yang diamati adalah:

(1) Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan terhadap materi yang

telah diberikan, (2) Siswa diberi tugas pekerjaan rumah (PR) sebagai

latihan di rumah, (3) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang

telah berhasil dan memberikan motivasi kepada siswa yang belum berhasil,

4. Aspek  lainnya yang diamati yaitu suasana kelas antara lain antusias siswa

selama bekerja di dalam kelompok.

Rata-rata hasil pengamatan dari observer (pengamat) terhadap aktivitas

guru dalam proses pembelajaran selama tiga kali pertemuan dengan memberikan

empat kategori penilaian sebagai berikut: (1) Kurang baik, (2) Cukup baik, (3)

Baik, (4) Sangat baik. Rekapitulasi skor hasil pengamatan observer dan rata-rata



43

skor hasil pengamatan observer selama empat kali pertemuan secara rinci dapat

dilihat  pada lampiran. Penilaian  masing-masing aspek aktivitas guru dalam

proses pembelajaran yang diamati diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Pembelajaran

Pertemuan Skor rata-rata Klasifikasi Kriteria

I 4 3, 50 < nilai ≤ 4,00 Sangat Baik

II 3,46 2, 50 < nilai ≤ 3,50 Baik

III 3,8 3, 50 < nilai ≤ 4,00 Sangat Baik

Rata-rata 3,75 3, 50 < nilai ≤ 4,00 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat terlihat pada pertemuan pertama

bahwa keterlaksanaan model pembelajaran terlaksana dengan baik dengan skor

rata – rata 4. Pada pertemuan kedua keterlaksanaan model pembelajaran

mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu 3,46. Pada pertemuan ketiga

terjadi peningkatan yaitu 3,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan model

pembelajaran secara keseluruhan terlaksana dengan sangat baik. Hal ini

ditunjukkan oleh skor rata – rata keterlaksanaan model pembelajaran mulai dari

pertemuan pertama hingga ketiga sebesar 3,75

Sesuai kriteria keefektifan, keterlaksanaan pembelajaran dengan penerapan

model quantum learning dapat dikatakan efektif bila keterlaksanaan pembelajaran

telah mencapai kriteria sangat baik.

e. Deskripsi Angket Respon Siswa

Data hasil respon siswa dapat dilihat pada lampiran, disajikan pada tabel

4.8 data yang diperoleh pada tabel tersebut diperoleh dari rata – rata banyaknya
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siswa yang memberikan respon terhadap kategori tertentu yang ditanyakan dalam

angket.

Tabel 4.8 Deskripsi Rata – Rata Keseluruhan Respon Siswa

Frekuensi Persentasi (%)

Ya Tidak Ya Tidak

21,37 0,625 97,16 2,84

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa

terhadap pembelajaran dengan penerapan model quantum learning adalah positif.

Dengan demikian secara deskriptif kriteria keefektifan terpenuhi.

2. Hasil Analisis Inferensial

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk pengujian

hipotesis yang telah dikemukakan pada bab II yaitu : ada perbedaan hasil belajar

setelah dan sebelum penerapan pembelajaran matematika melalui model quantum

learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring. Hipotesis

penelitian tersebut dapat dituliskan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai

berikut :

H0 : µ1 = µ2 lawan H1 : µ1 > µ2

Keterangan :

µ1 = Skor rata-rata hasil belajar matematika setelah diterapkan model

quantum learning.

µ1 = Skor rata-rata hasil belajar matematika setelah diterapkan model

quantum learning.
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Berdasarkan hasil penghitungan komputer dengan bantuan program SPSS

versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnova test pada lampiran,

diperoleh nilai PValue = 0,100 pada taraf signifikansi α = 0,05 untuk data

skor pretest. Kriteria pengujiannya adalah data normal jika nilai PValue ≥ α.

Dari hasil pengolaan data terlihat bahwa nilai P = 0,100 > α = 0,05.

Sedangkan untuk data skor posttest diperoleh nilai PValue = 0,056. Kriteria

pengujiannya sama yaitu data berdistribusi normal jika nilai P ≥ α. Dari

hasil pengolaan data terlihat P = 0,056 > α = 0,05 Jadi dapat disimpulkan

bahwa ada perbedaan skor pretest dengan skor postest berdistribusi normal.

b. Karena data berdistribusi normal maka memenuhi kriteria untuk

digunakannya uji-t untuk menguji hipotesis penelitian. Kriteria

pengujiannya adalah tolak H0 jika nilai sign < α. Berdasarkan hasil

pengolahan data, diperoleh nilai sign = 0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti H0

ditolak dan H1 diterima, yaitu hasil belajar siswa sebelum dilakukan

penelitian (pretest) lebih kecil dari pada hasil belajar siswa setelah

dilakukan pembelajaran matematika melalui model quantum learning pada

siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bardasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bagian A, maka

pada bagian B ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi

pembahasan hasil analisis deskriptif serta pembahasan hasil analisis inferensial.
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1. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif

Pembahasan hasil analisis deskriptif tentang (1) hasil belajar siswa, (2)

aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model quantum learning,

(3) keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui model quantum learning,

serta (4) respon siswa terhadap pembelajaran matematika melalui model quantum

learning. Keempat aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Hasil belajar siswa sebelum diterapkan model quantum learning.

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran

matematika melalui model quantum learning menunjukkan bahwa terdapat 21

orang atau 95,45% dari 22 jumlah keseluruhan siswa, yang tidak mencapai

ketuntasan individu (mendapat skor prestasi dibawah 7), dan hanya 1 orang siswa

yang mencapai ketuntasan, dengan kata lain hasil belajar siswa sebelum

diterapkan model quantum learning rendah dan tidak memenuhi kriteria

ketuntasan klasikal.

b. Hasil belajar siswa setelah diterapkan model quantum learning.

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran

matematika melalui model quantum learning menunjukkan bahwa terdapat 19

orang siswa atau 86,4% yang mencapai ketuntasan individu (skor minimal 7)

sedangkan siswa yang tidak mencapai ketuntasan minimal atau individu sebanyak

3 siswa atau 13,6%. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran quantum learning

dapat membantu siswa untuk mencapai ketuntasan klasikal.

Keberhasilan yang dicapai tercipta karena hubungan antar anggota

kelompok yang saling mendukung, saling membantu, dan suasana belajar yang
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menyenangkan. Siswa yang lemah mendapat masukan dari siswa yang

berkemampuan tinggi, sehingga menumbuhkan motivasi belajarnya. Motivasi

inilah yang berdampak positif terhadap hasil belajar.

Siswa belajar lebih banyak dari teman mereka dalam belajar kelompok

daripada guru. Proses pembelajaran seperti ini menekankan keterlibatan siswa

untuk aktif berinteraksi sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya

sendiri.

Model quantum learning berupaya mengaktifkan siswa belajar dengan

mengupayakan timbulnya interaksi yang harmonis antar siswa di dalam suasana

kelas yang menyenangkan. Tanggung jawab individual bermakna bahwa

suksesnya kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok.

Tanggung jawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dalam

menguasai materi yang diberikan.

c. Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui

model quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang

Tupabbiring menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria aktif, walaupun

sebagian siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tapi sesuai dengan

indikator aktivitas siswa bahwa aktivitas siswa dikatakan berhasil/efektif jika

sekurang-kurangnya berada pada rentang aktivitas yang baik. Dari hasil analisis

data observasi aktivitas siswa rata-rata persentase frekuensi aktivitas siswa dengan

pembelajaran melalui model quantum learning yaitu terletak pada rentang

aktivitas yang baik. Dalam pembelajaran matematika dengan model quantum
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learning proses pembelajaran dapat efektif, karena dengan perangkat

pembelajaran yang dirancang, guru tidak lagi menjadi sumber informasi

sebanyak-banyaknya bagi siswa. Tugas guru adalah mengungkap apa yang telah

dimiliki siswa dan dengan penalarannya dapat bertanya secara tepat pada saat

yang tepat pula sehingga siswa mampu membangun pengetahuannya melalui

penalaran berdasar pengetahuan awal yang dimiliki siswa tersebut

d. Keterlaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, maka dapat diketahui bahwa

dalam keterlaksanaan pembelajaran yang menggunakan model quantum learning

guru melakukan pembelajaran dengan baik. Hal itu terlihat dengan nilai rata-rata

untuk aspek pendahuluan adalah 3,91 yang menunjukkan bahwa keterlaksanaan

guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa terkategori

sangat baik.

Langkah selanjutnya setelah memotivasi siswa adalah pemahaman konsep

dan pelaksanaan model pembelajaran quantum learning. Langkah ini dilakukan

guru pada kegiatan inti. Nilai rata-rata untuk aspek kegiatan inti adalah 3,62.

Sehingga dapat diartikan bahwa  keterlaksanaan pembelajaran guru melalui model

quantum learning terlaksana dengan baik.

Kegiatan guru pada aspek penutup rata-ratanya adalah 3,89. Hal ini

menunjukkan bahwa guru melaksanakan kegiatan akhir dari pembelajaran melalui

model quantum learning dengan memberi penghargaan dengan memberikan tepuk

tangan yang meriah kepada semua kelompok dan memberi nilai tambahan kepada



49

kelompok yang memiliki jawaban terbaik dalam pembelajaran tergolong sangat

baik.

Dari keseluruhan aspek diperoleh skor rata-rata 3,75. Sesuai dengan

kriteria keefektifan bahwa keterlaksanaan pembelajaran dikatakan efektif jika

mencapai kriteria baik. Sehigga dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan

pembelajaran dengan model pembelajaran quantum learning adalah efektif.

e. Respon Siswa

Dari hasil analisis respons siswa diperoleh bahwa 97,16% siswa

memberikan respons positif terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui model

quantum learning. Hal ini berarti bahwa pembelajaran matematika dengan

menggunakan model quantum learning dapat mengakibatkan adanya perubahan

pandangan siswa terhadap matematika dari matematika yang menakutkan dan

membosankan menuju matematika yang menyenangkan sehingga keinginan untuk

mempelajari matematika semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

matematika siswa secara klasikal tuntas, aktivitas belum mencapai kriteria aktif,

keterlaksanaan pembelajaran sangat baik, serta respons siswa terhadap

pembelajaran matematika melalui model quantum learning positif, meskipun

aktivitas siswa belum mencapai kriteria aktif, tapi sesuai dengan indikator

keefektifan yaitu jika tiga dari empat aspek terpenuhi dengan syarat ketuntasan

belajar terpenuhi maka pembelajaran dikatakan efektif. Dengan demikian

pembelajran matematika melalui model quantum learning efektif diterapkan di

kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring.
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2. Pembahasan Hasil Analisis Inferensial

Pembahasan hasil analisis statistik inferensial yang dimaksudkan adalah

pembahasan terhadap hasil pengujian hipotesis yang telah dikemukakan

sebelumya. Hasil uji hipotesis H0 :  µd = 0 dengan menggunakan uji-t, telah

diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05 = α, menunjukkan bahwa H0 ditolak, Secara

inferensial ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor

pretest dengan skor posttest pada taraf signifikansi 5%.

Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan antara skor pretest lebih

kecil dengan skor posttest dalam pembelajaran matematika melalui model

quantum learning pada siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbirirng.

Yang berarti hasil belajar matematika siswa lebih baik setelah daripada sebelum

diterapkan pembelajaran dengan model quantum learning pada siswa kelas VIII

SMPN 8 Satap Liukang Tupabbirirng.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

mengatasi rendahnya prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 Satap

Liukang Tupabbirirng secara khusus dan dapat diterapkan dalam mengatasi

permasalahan pendidikan secara umum.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini hanya melalui validasi ahli

dan tidak dilanjutkan uji coba sebelum diterapkan pada pembelajaran,

sehingga instrumen yang digunakan hanya valid secara teoritis.
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2. Sampel penelitian hanya menggunakan satu kelas eksperimen saja tanpa kelas

pembanding (kontrol), sehingga faktor lain diluar pembelajaran matematika

dengan menggunakan model quantum learning tidak dapat dikontrol

pengaruhnya.

3. Pengamatan terhadap aktifitas guru dan aktivitas siswa hanya dilakukan oleh

seorang observer dan hanya sebatas pada pada ukuran pengamatan kuantitatif,

serta tidak mengamati sejauh mana kualitas aktivitas, interaksi dan faktor

yang mempengaruhi aktifitas siswa dalam pembelajaran.

4. Pada lembar aktivitas siswa, pengumpulan data dilakukan oleh satu observer,

dan aktivitas siswa sepenuhnya tidak dapat diamati secara teliti, jelas data

yang diperoleh bersifat bias, karena tidak semua siswa teramati. Hal ini

terjadi karena keterbatasan peneliti yang tidak menyiapkan sarana pendukung

seperti alat perekam untuk merekam seluruh aktivitas siswa pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan

tersebut maka pemilihan siswa diupayakan mewakili seluruh siswa dalam

kelas, dengan mempertimbangkan kemampuan matematikanya.

5. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu kelas saja dengan alokasi waktu

2x40 menit selama lima kali pertemuan. Waktu lima kali pertemuan bukanlah

waktu yang cukup bagi guru untuk beradaptasi dengan model atau strategi

pembelajaran yang baru, sehingga kekonsistenan aspek-aspek yang teramati

selama pembelajaran belum dapat dijamin.

Apabila kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki, maka tidak

mustahil hasil penelitian ini dapat lebih baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian serta

pembahasan yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan dan saran sebagai

implikasi dari hasil yang diperoleh. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud

adalah:

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan semua indikator yang telah dianalisis dan diuji,

maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah pembelajaran

matematika efektif melalui penerapan model Quantum Learning pada siswa kelas

VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

Adapun hasil yang diperoleh dari keempat indikator keefektifan yaitu hasil

belajar, aktivitas siswa, keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa terhadap

pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang

Tupabbiring Kabupaten Pangkep setelah diterapkan model Quantum Learning

menunjukkan skor rata-ratanya 8,05 dan standar deviasi 1,39. Jadi dikaitkan

dengan kriteria ketuntasan belajar terdapat 3 orang siswa atau 13,4% siswa

tidak mencapai ketuntasan individu (mendapat skor dibawah 7) dan sisanya

terdapat 19 siswa atau 86,4% siswa yang mencapai ketuntasan individu dan
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mencapai ketuntasan belajar secara klasikal dengan skor rata-rata posttest

yang diperoleh adalah 8,05.

2. Rata-rata persentase frekuensi aktivitas siswa dengan pembelajaran

matematika melalui model quantum learning tergolong dalam persentase atau

rentang aktivitas yang baik. Dengan demikian aktivitas siswa sudah mencapai

kriteria aktif.

3. Dari keseluruhan aspek keterlaksanaan pembelajaran diperoleh nilai rata-rata

3,75 dengan kriteria sangat baik. Sesuai dengan kriteria keefektifan maka

keterlaksanaan pembelajaran dengan model quantum learning dikatakan

efektif.

4. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika melalui model quantum

learning pada umumnya memberikan tanggapan positif dengan persentase

97,16%.

5. Hasil belajar matematika siswa lebih baik setelah dari pada sebelum

diterapkan pembelajaran matematika melalui model quantum learning pada

siswa kelas VIII SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring, diperoleh nilai sign =

0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah:

1. Guru diharapkan mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk

memilih model ataupun tipe pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan

materi yang akan diajarkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Model Quantum Learning hanya berfungsi sebagai pelengkap atau alternatif

dalam mengelolah suatu proses pembelajaran dalam kelas. Jadi diharapkan

kepada calon guru maupun guru agar mempertimbangkan supaya model ini

dapat diterapkan dan direalisasikan dengan baik.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini

agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar.
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Petunjuk Pengisian:

Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung, kemudian isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai

berikut:

1. Pengamatan dilakukan kepada siswa sejak guru memulai pembelajaran.

2. Pengamatan aktivitas siswa untuk kategori dalam aktivitas kelompok

dilakukan pada saat kegiatan siswa (kerjasama) dalam kelompok

dilaksanakan.

3. Pengamat memberikan kode/cek (√) pada kolom yang sesuai dengan aktivitas

siswa yang teramati.

4. Kategori pengamatan ditulis secara berurutan sesuai dengan kejadian yang
dilakukan siswa dan tulis dalam sel matriks yang tersedia.

Kategori Aktivitas Siswa

1. Siswa yang hadir tepat waktu saat proses belajar mengajar belangsung.

2. Siswa yang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran.

3. Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami.

4. Menjawab pertanyaan/soal yang diajukan oleh guru.

5. Meminta bimbingan/bantuan dalam mengerjakan soal-soal latihan LKS.

6. Memberikan bantuan kepada teman kelompok yang mengalami kesulitan.

7. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di papan tulis.

Nama Sekolah : SMPN 8 SATAP Liukang Tupabbiring
Kelas : VIII
Nama Observer :
Pokok Bahasan :
Alokasi  Waktu : 2 x 40 Menit
Pertemuan ke- :



8. Melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran (tidak

memperhatikan penjelasan guru, mengantuk, tidur, mengganggu teman,

keluar masuk ruangan).

LEMBAR OBSERVASI  AKTIVITAS SISWA

NO NIS NAMA SISWA

ASPEK YANG DIAMATI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 M. Yusril Hamzah

2 Nasrullah. N

3 Jumlia

4 Rahmiah

5 Hamsina

6 Nur Hikma. T

7 Marwa

8 Hikmah. HS

9 Haeria

10 Risma. S

11 Yuliana

12 Hapsah

13 Sair

14 Nahdatul Ummah

15 Fahrur Rasyid

16 Wahyuni

17 Fitriani

18 Sri Wahyuni



19 Nurhikmah

20 Iswar. Y

21 Mudrika

22 Muliati

P. Balang Caddi, 2014

Observer,

( …………….. )



DAFTAR NILAI PRE-TEST BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

TAHUN AJARAN 2014-2015

No. NAMA SISWA JENIS
KELAMIN

Nilai Tes

1 M. Yusril Hamzah L 2

2 Rahmiah P 6

3 Sri Wahyuni P 6

4 Nasrullah. N L 2

5 Fitriani P 4

6 Nur Hikma. T P 1

7 Hamsina P 4

8 Hikmah. HS P 6

9 Haeria P 5

10 Risma. S P 4

11 Wahyuni P 3

12 Hapsah P 4

13 Sair L 4

14 Nahdatul Ummah P 5

15 Fahrur Rasyid L 1

16 Yuliana P 3

17 Mudrika P 5

18 Jumlia P 4

19 Nurhikmah P 3

20 Iswar. Y L 4

21 Marwa P 7

22 Muliati P 2



DAFTAR NILAI POST-TEST BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

TAHUN AJARAN 2014-2015

No. NAMA SISWA JENIS
KELAMIN

Nilai Tes

1 M. Yusril Hamzah L 6

2 Rahmiah P 7

3 Sri Wahyuni P 10

4 Nasrullah. N L 6

5 Fitriani P 10

6 Nur Hikma. T P 10

7 Hamsina P 10

8 Hikmah. HS P 9

9 Haeria P 7

10 Risma. S P 6

11 Wahyuni P 9

12 Hapsah P 8

13 Sair L 7

14 Nahdatul Ummah P 8

15 Fahrur Rasyid L 7

16 Yuliana P 8

17 Mudrika P 8

18 Jumlia P 7

19 Nurhikmah P 7

20 Iswar. Y L 8

21 Marwa P 10

22 Muliati P 9



Materi: Operasi  Bentuk Aljabar

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

(RPP)

Oleh:
Z U L F A D L I
10536 3791 10



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII/Satu
Materi Pokok : Operasi Aljabar
Alokasi Waktu : 10 x 40 menit (7 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.1. Menghargai dan

menghayati ajaran agama
yang dianutnya

2.1. Menunjukkan sikap logis,
kritis, analitik, konsisten,
teliti, bertanggung jawab,
responsif dan tidak mudah
menyerah dalam
memecahkan masalah

2.2. Memiliki rasa ingin tahu,
percaya diri dan
ketertarikan pada
matematika serta
memiliki rasa percaya diri
pada daya dan kegunaan
matematika terbentuk



melalui pengalaman
belajar

2.3. Memiliki sikap terbuka,
santun, objektif,
menghargai pendapat dan
karya teman dalam
interaksi kelompok
maupun aktivitas sehari-
hari.

3.1 Menerapkan operasi
aljabar yang melibatkan
bilangan rasional

3.1.1.Mengenal bentuk aljabar
3.1.2.Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk

aljabar

C. Tujuan Pembelajaran

Pada saat Berlangsung dan samapi saat setelah selesainya proses
pembeljaran, siswa di harapkan mampu:

c.1. Pertemuan pertama (3 x 40 menit):
- Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- Memiliki sikap Bekerja sama dan rasa ingin tahu
- Mengenal bentuk Aljabar
- Memahami Penjumlahan dan Pengurangan bentuk Aljabar

c.2. Pertemuan kedua (2 x 40 Menit)
- Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- Memiliki sikap Bekerja sama dan rasa ingin tahu
- Memahami perkalian bentuk Aljabar

c.3. Pertemuan ketiga (3 x 40 Menit)
- Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- Memiliki sikap Bekerja sama dan rasa ingin tahu
- Memahami pembagian bentuk Aljabar

c.4. Pertemuan keempat (2 x 40 Menit)
- Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- Memiliki sikap Bekerja sama dan rasa ingin tahu
- Memahami cara menyederhanakan bentuk Aljabar
- Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan Operasi

Aljabar

D. Materi Pembelajaran

Materi Ajar: Operasi Aljabar
d.1. Pertemuan pertama

Sub Materi Ajar: - Mengenal Bentuk Aljabar
- Memahami Penjumlahan dan Pengurangan bentuk

Aljabar
Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi.

Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir.
Pak Agus  : “Pak Budi, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali.”



Pak Budi  : “Iya Pak. Ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli dua kardus
dan 3
buku. Pak Agus beli apa saja?”
Pak Agus   : “Saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas
VIII
SMP.”
Dalam percakapan tersebut terlihat dua orang yang yang menyatakan
banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah
buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan
banyak buku yang ia beli dalam satuan buku.

Tabel 2.1 Bentuk aljabar dari masalah sehari-hari

Pada Tabel 2.1, x menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus.
Simbol xbisa mewakili sebarang bilangan.

Jika x= 10, maka 2x + 3 = 2 × 10 + 3 = 20 + 3 = 23
Jika x = 15, maka 2x + 3 = 2 × 15 + 3 = 30 + 3 = 33
Jika x = 20, maka 2x + 3 = 2 × 20 + 3 = 40 + 3 = 43
Jika x = 40, maka 2x + 3 = 2 × 40 + 3 = 80 + 3 = 83

Jika x = 50, maka 2x + 3 = 2 × 50 + 3 = 100 + 3 = 103
Nilai bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai x. Dalam konteks di atas x

menyatakan banyak buku dalam satu kardus.

Pak Srianto seorang tengkulak beras yang sukses di desa Sumber
Makmur. Suatu ketika. Pak Srianto mendapatkan pesanan dari pasar Adan
Bdi hari yang bersamaan. Pasar A memesan 15 karung beras, sedangkan
pasar B memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang
Pak Srianto adalah 17 karung beras. Misal x adalah massa tiap karung beras.
Nyatakan dalam bentuk aljabar:
a. Total beras yang dipesan kepada Pak Srianto
b. Sisa beras yang ada di gudang Pak Srianto, jika memenuhi pesanan

pasar A saja
c. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Srianto, jika memenuhi

pesanan pasar B saja.
Pemecahan masalahnya adalah:
a. Total beras yang dipesan kepada Pak Srianto adalah (15x) + (20x)

atau (35x) kilogram beras.



b. Jika Pak Srianto memenuhi pesanan pasar Asaja, maka sisa beras
adalah 2 karung beras atau 2x kilogram beras.

c. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Srianto untuk memenuhi
pesanan pasar B adalah 3 karung beras atau −3xkilogram beras. (tanda
negatif menyatakan kekurangan)

Pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar,
yaitu:
1. Penjumlahan (20x) + (15x) = 35x
2. Pengurangan (17x) − (15x) = 2x
3. Pengurangan (17x) − (20x) = −3x

Bentuk 17x − 15xbisa juga ditulis penjumlahan dua bentuk aljabar
(17x) + (−15x) Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penjumlahan dan
pengurangan bentuk aljabar.

d.2. Pertemuan kedua:
Sub Materi Ajar: - Memahami perkalian bentuk Aljabar

Secara umum hasil perkalian bentuk aljabar (a+ b) × (c+ d)
mengikuti proses berikut:

d.3. Pertemuan ketiga
Sub Materi Ajar: - Memahami pembagian bentuk Aljabar

Jika yang diketahui adalah luas = x2 + 13x+ 30 satuan luas, dan
panjangnya = x+ 10 satuan panjang, kalian diminta untuk menentuk bentuk
aljabar dari lebarnya. Bagaimana langkah kalian untuk menentukan
lebarnya?

Seperti yang kita ketahui Luas = panjang × lebar. Dapat kita tulis

Lebar tanah Pak Halim dapat ditentukan dengan membagi bentuk
aljabar dari luas tanah dengan bentuk aljabar dari panjang.

Pada kegiatan tersebut, kita telah menentukan hasil bagi x2 + 13x+
30 oleh x+ 10 adalah x+ 3. Bagaimana dengan bentuk yang lain.
d.4. Pertemuan ketiga

Sub Materi Ajar: - Menyederhanakan bentuk Aljabar
- Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan

dengan Operasi Aljabar
Dalam bentuk aljabar juga ada bentuk aljabar pecahan, ketika

kalian membagi 4x+ 6 dengan 2x+ 8 kalian tidak mendapatkan. Dalam hal
ini hasil baginya bisa disajikan dalam bentuk aljabar pecahan:



Bentuk pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih
sederhana dengan cara membagi dua pembilang dan penyebutnya, menjadi:

Bentuk tersebut dikatakan lebih sederhana karena mengandung
bilangan-bilangan yang lebih sederhana dari bentuk sebelumnya namun
memiliki nilai yang sama dengan bentuk sebelumnya. Selain itu, suatu
bentuk aljabar dikatakan lebih sederhana jika mengandung operasi yang
lebih sedikit.

E. Model Pembelajaran

Quantum Learning (TANDUR)

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
f.1. Alat dan bahan

kertas, spidol,
f.2. Sumber Belajar

- Buku siswa Matematika VIII, BAB 2, hal 35 s/d 77
- Lembar Kerja Siswa (LKS)

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Kegiatan Uraian Kegiatan Rencana
Waktu

Akumulasi
waktu

Pertama
(2 x 40
menit)

Pendahuluan
T =
Tumbuhkan

1. Guru mengucapkan
salam.

2. Guru meminta salah
seorang siswa untuk
memimpin berdoa,
menanyakan kabar
dan mengecek
kehadiran siswa.

3. Menjelaskan manfaat
materi ini dalam
kehidupan sehari-
hari.

4. Menyatakan tujuan
pembelajaran yang
akan dicapai.

5. Guru menyampaikan
rencana kegiatan
yang akan dilakukan
siswa hari ini, yaitu
siswa akan bekerja
secara individu dan



kelompok.
Inti:
A = Alami

N = Namai

D =
Demonstrasika
n

Penutup:
U = Ulangi

R = Rayakan

1. Guru
mempresentasikan
materi pelajaran
secara ringkas.

2. Secara individu,
peserta didik di
arahkan untuk
mengamati.

3. Membahas contoh
soal dan cara
penyelesaiannya

4. Guru membagi
kelompok siswa

5. Berdialog dengan
siswa diminta untuk
meyebutkan rumus
dari materi yang
diajarkan

6. Siswa diminta untuk
mengerjakan latihan
soal melalui lembar
kerja siswa (LKS).

7. Beberapa wakil
kelompok diminta
untuk
mempresentasikan
hasil diskusi
sedangkan kelompok
lain menanggapinya.

8. Tiap kelompok diberi
kesempatan untuk
mempertanyakan hal-
hal yang tidak
dimengerti.

9. Membimbing siswa
untuk membuat
kesimpulan terhadap
materi yang telah
diberikan.

10.Siswa diberi tugas
pekerjaan rumah (PR)
sebagai latihan di
rumah

11.Guru memberikan
penghargaan kepada



siswa yang telah
berhasil dan
memberikan motivasi
kepada siswa yang
belum berhasil.

12. Siswa bersama-sama
dengan guru
merefleksi tentang
materi bentuk Aljabar
serta operasi
penjumlahan dan
pengurangan bentuk
aljabar

13. Guru menyampaikan
materi berikutnya,
yaitu memahami
perkalian bentuk
Aljabar untuk
dipelajari di rumah

14. Salah seorang siswa
memimpin berdoa
untuk menutup
pelajaran

H. Penilaian
Teknik penilaian menggunakan rumus penskoran untuk mendapatkan

perolehan skore akhir siswa, yaitu:

Tabel 3.1 Tabel kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional

HASIL KONVERSI PREDIKAT
3.48 - 4.00 A
3.34 - 3.67 A-
3.01 - 3.33 B+
2.68 - 3.00 B
2.34 - 2.67 B-
2.01 - 2.33 C+



1.68 - 2.00 C
1.34 - 1.67 C-
1.01 - 1.333 D+

0 - 1.00 D

P. Balang Caddi,....................2014

Guru Peneliti

(........................................) (Zul Fadli)
Nip...................................... NIM: 10536 3791 10



TES HASIL BELAJAR

Sekolah : SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

Mata Pelajaran : Matematika

MateriPokok : Operasi Aljabar

Kelas / Semester : VIII / Ganjil

Waktu : 2 x 40 menit

Petunjuk:
1. Tulis nama dan NIS anda pada lembar jawaban.
2. Bacalah baik-baik soal sebelum menjawab.
3. Jawablah terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah.
4. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru.

Soal

1. 2a + 5 merupakan bentuk Aljabar. Tentukan koefisien, variabel dan

konstantanya?

2. Berapakah jumlah dari 4x2– 5x + 4 dan 3x2+ 2x – 6?

3. Jika diketahui A= (x - 4) dan B= (x + 2), maka A dikali B = ?

4. berapakah hasil bagi dari x3+ 2x2− 5x− 6 oleh x – 2?

5. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat.

Karena terlalu lama disimpan 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat

ternyata rusak/busuk. Tentukan tepung, wortel, dan tomat yang tersisa.

Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah xrupiah,

yrupiah, dan zrupiah, nyatakan harga barang yang dibeli Bu Marhami

tersebut dalam bentuk aljabar

###Selamat Bekerja###



KUNCI JAWABAN DAN SKOR

TES HASIL BELAJAR

Soal

1. 2a + 5 merupakan bentuk Aljabar. Tentukan koefisien, variabel dan

konstantanya?

Jawab:

- Koefisien = 2

- Variabel = a

- Konstanta = 5

(1 Skor)

2. Berapakah jumlah dari 4x2– 5x + 4 dan 3x2+ 2x – 6?

Jawab:

= (4x2– 5x + 4)+(3x2+ 2x – 6)

= 4x2+3x2– 5x + 2x + 4 – 6

= 7x2 – 3x – 2

(2 Skor)

3. Jika diketahui A= (x - 4) dan B= (x + 2), maka A dikali B = ?

Jawab:

= A x B

= (x – 4)(x + 2)

= x(x + 2) – 4(x + 2)

= x2 + 2x – 4x – 8

= x2 + 2x – 8

(2 Skor)



4. berapakah hasil bagi dari x3+ 2x2− 5x− 6 oleh x – 2?

Jawab:

x2 + 4x + 3

x-2√ + 2 − 5x − 6
x3 – 2x2 -

4x2 – 5x – 6

4x2 – 8x -

3x – 6

3x – 6 -

0

Jadi hasil bagi x3 + 2x2 − 5x − 6 oleh x – 2 adalah

= x2 + 4x + 3

( 2 Skor)

5. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat.

Karena terlalu lama disimpan 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat

ternyata rusak/busuk. Tentukan tepung, wortel, dan tomat yang tersisa.

Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah xrupiah,

yrupiah, dan zrupiah, nyatakan harga barang yang dibeli Bu Marhami

tersebut dalam bentuk aljabar

Jawab:
Dik.
Harga Tepung = x, sebanyak 14 Kg dan 4 Kg rusak
Harga Wortel = y, sebanyak 17 Kg dan 3 Kg rusak
Harga Tomat = z, Sebanyak 4Kg dan 3 Kg rusak
Dit.
Tentukan Tepung, wortel dan Tomat yang tersisa
Penyelesaian;
= (14x + 17y + 4 z) – (4x + 3y + 3z)
= (14x – 4 x) + (17y – 3y) + (4z – 3z)
= 10x + 14y + z
Jadi tersisa
Tepung = 10 Kg
Wortel = 14 Kg
Tomat = 1Kg (3 Skor)

TOTAL SKOR 10



ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK PRETEST DAN POSTTEST

1. Deskriptif Statistik Pretest dan Posttest

2. Frekuensi Nilai-nilai Pretest

Pretest

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

1 2 9.1 9.1 9.1

2 3 13.6 13.6 22.7

3 3 13.6 13.6 36.4

4 7 31.8 31.8 68.2

5 3 13.6 13.6 81.8

6 3 13.6 13.6 95.5

7 1 4.5 4.5 100.0

Total 22 100.0 100.0

Statistics

Pretest Postest

N
Valid 22 22

Missing 0 0

Mean 3.86 8.05

Std. Error of Mean .350 .298

Median 4.00 8.00

Mode 4 7

Std. Deviation 1.642 1.397

Variance 2.695 1.950

Range 6 4

Minimum 1 6

Maximum 7 10

Sum 85 177

Percentiles

25 2.75 7.00

50 4.00 8.00

75 5.00 9.25



3. Frekuensi Nilai-nilai Posttest

Postest

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

6 3 13.6 13.6 13.6

7 6 27.3 27.3 40.9

8 5 22.7 22.7 63.6

9 3 13.6 13.6 77.3

10 5 22.7 22.7 100.0

Total 22 100.0 100.0



4. Uji Normalitas

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Pretest 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0%

Postest 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0%



Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pretest .169 22 .100 .954 22 .376

Postest .182 22 .056 .893 22 .022

a. Lilliefors Significance Correction

5. Uji t

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Pretest 22 3.86 1.642 .350

Postest 22 8.05 1.397 .298

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pretest 11.039 21 .000 3.864 3.14 4.59

Postest 27.022 21 .000 8.045 7.43 8.66



KISI – KISI TES HASIL BELAJAR
KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

KABUPATEN PANGKEP
MATA PELAJARAN MATEMATIKA

TAHUN AJARAN 2014-2015

KOMPETENSI
DASAR

KEMAMPUAN YANG DIUJI No Soal

Menerapkan operasi
aljabar yang melibatkan
bilangan rasional

1. Mengenal bentuk aljabar
2. Memahami penjumlahan dan

pengurangan bentuk aljabar
3. Memahami perkalian bentuk aljabar
4. Memahami pembagian bentuk

aljabar
5. Memahami cara menyederhanakan

bentuk aljabar
6. Menyelesaikan masalah nyata yang

berkaitan dengan operasi aljabar

1
2

3
4

2,3,4, dan 5

5

Jumlah soal 5



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Pertama

A. Bentuk Aljabar

Setelah anda mempelajari bagaimana bentuk Aljabar, maka isilah titik-titik di

bawah ini:

2a + 5  merupakan bentuk aljabar.

Dari bentuk aljabar tersebut, maka:

2  disebut ...................................

a  disebut  ...................................

5  disebut  ...................................

Perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut:

1). 3a disebut bentuk aljabar suku satu (suku tunggal)

2). 3k + 5 disebut bentuk aljabar suku dua (binom), yaitu: suku pertama 3k dan

suku kedua 5

3) 6x2+ 4xy - y  disebut bentuk aljabar suku ..............................,    yaitu: suku

pertama............., suku kedua .............. dan suku ketiga ...................

4). 7a2b - 6a2- 5a + 3b disebut bentuk aljabar suku .............., yaitu: ........, .......,

....... dan .......

Jadi, suku merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang dipisahkan oleh

........................................

B. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar

Selesaikanlah bentuk aljabar berikut ini !

1) . 2x + 3y + 3x – y

Penyelesaian :

Kelompokkan suku-suku sejenis

2x + 3y + 3x – y   =  2x + ......... + ......... – y

=  (......... + 3) x  +  (3 – 1)  .........

Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut,

menjadi:

2x + 3y + 3x – y   =  5x + ...... y



2) . 6a2- 2a2+ 2a - 7a  = ?

= (6 – 2) ....... + ( ........ – 7) a

= 4a2– 5 ........

Selain dengan cara di atas, penjumlahan dan penguranganpada bentuk

aljabar dapat dihitung dengan metode bersusun ke bawah.

3). Jumlahkan 4x2– 5x + 4 dan 3x2+ 2x – 6,

dengan metode bersusun :

4x2– 5x + 4

3x2+ 2x – 6 +

.............................

4). Kurangkan 2p – 5 dari 10p + 11

Penyelesaian:

10p + 11 – (2p - 5)  =

= 10p + 11 – 2p + 5

=  ........ – 2p + 11 +..........

=  .......... + .........



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Kedua

Perkalian Bentuk Aljabar

1). Tentukanlah hasil perkalian 4 (2a + 3)

Penyelesaian :

4 (2a + 3) =?

= (4 x .........) + (4 x..........)

=  .......... + ..........

Masih ingat.....!, Secara umum perkalian bentuk aljabar suku dua dengan suku dua

dapat ditulis dengan  menggunakan

Dengan pola umum tersebut, selesaikanlah:

2). Selesaikanlah  (x + 3) (x - 2)

Penyelesaian :

( x + 3) ( x - 2)=.....

= x (x - 2) + ....(x - 2)

=x2+ .... + .... - 6

=x2+ .... - ....

3). (x - 4) (x + 2)

Penyelesaian:

= .....(x + 2) - ..... (x + 2)

= ..... + ..... - ......-.....

= ................



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Ketiga

Pembagian Bentuk Aljabar

Tentukan hasil bagi dari bentuk Aljabar brikut ini:

1). 8x2+ 4x − 16 oleh 4

Penyelesaian

2...+..................

4 √8 + 4x − 16
.......

........

.......

........

.........

...................

2). x3+ 2x2− 5x− 6 oleh x− 2

.....................

x-2 √ + 2 − 5x − 6
.......

........

.......

........



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Keempat

Menyederhanakan Bentuk Aljabar

Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut.

1). 2x + 3y − 4x − 5y= ?

= 2x -.....+.....-5y

= ...........

= .............

2). + , (x+1) dan (x-1) ≠ 0

Masih ingat ingat penjumlahan bentuk pecahan + =
( ) ( )( ) ....!

=
(…………… ) (..…………..)(………….)(…………..)

=
( ….... .…….) ( ……. .……..)(………… ) (………….)

=
……………………………………………………………………….

=
……………………………………………………………………….



KUNCI JAWABAN DAN SKOR
Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Pertama

A. Bentuk Aljabar

Setelah anda mempelajari bagaimana bentuk Aljabar, maka isilah titik-titik di

bawah ini:

2a + 5  merupakan bentuk aljabar.

Dari bentuk aljabar tersebut, maka:

2  disebut Koefisien ( 1 Skor)

a  disebut Variabel ( 1 Skor)

5  disebut Konstanta ( 1 Skor)

Perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut:

1). 3a disebut bentuk aljabar suku satu (suku tunggal)

2). 3k + 5 disebut bentuk aljabar suku dua (binom), yaitu: suku pertama 3k dan

suku kedua 5

3) 6x2+ 4xy - y  disebut bentuk aljabar suku Tiga,    yaitu: suku pertama6x2,

suku kedua 4xy dan suku ketiga y ( 3 Skor)

4). 7a2b - 6a2- 5a + 3b disebut bentuk aljabar suku Empat, yaitu: 7a2b, 6a2, 5a,

dan 3b ( 3 Skor)

Jadi, suku merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang dipisahkan oleh

Variabel dan Konstanta ( 2 Skor).

B. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar

Selesaikanlah bentuk aljabar berikut ini !

1) . 2x + 3y + 3x – y

Penyelesaian :

Kelompokkan suku-suku sejenis

2x + 3y + 3x – y   =  2x + 3x + 3y – y

=  (2+ 3) x  +  (3 – 1) y

Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut,

menjadi:

2x + 3y + 3x – y   =  5x + 2y ( 3 Skor)



2) . 6a2- 2a2+ 2a - 7a  = ?.

= (6 – 2) a2 + ( 2 – 7) a

= 4a2– 5 a  ( 2 Skor)

Selain dengan cara di atas, penjumlahan dan penguranganpada bentuk

aljabar dapat dihitung dengan metode bersusun ke bawah.

3). Jumlahkan 4x2– 5x + 4 dan 3x2+ 2x – 6,

dengan metode bersusun :

4x2– 5x + 4

3x2+ 2x – 6 +

7x2 – 3x – 2  ( 2 Skor)

4). Kurangkan 2p – 5 dari 10p + 11

Penyelesaian:

10p + 11 – (2p - 5)  =?

= 10p + 11 – 2p + 5

= 10p– 2p + 11 + 5

= 8p + 16  ( 2 Skor)

Total Skor 20



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Kedua

Perkalian Bentuk Aljabar

1). Tentukanlah hasil perkalian 4 (2a + 3)

Penyelesaian :

4 (2a + 3) =?.

= (4 x 2a) + (4 x3)

= 8a + 12  ( 1 Skor)

Masih ingat.....!, Secara umum perkalian bentuk aljabar suku dua dengan suku dua

dapat ditulis dengan  menggunakan

Dengan pola umum tersebut, selesaikanlah:

2). Selesaikanlah  (x + 3) (x - 2)

Penyelesaian :

( x + 3) ( x - 2)= ?

= x (x - 2) + 3 (x - 2)

=x2+ 2x + 3x - 6

=x2+ 5x –6  ( 2 Skor)

3). (x - 4) (x + 2)

Penyelesaian:

= x (x + 2) - 2 (x + 2)

= x2+ 2x–2x -4

= x2 – 4 ( 2 Skor)

Total Skor 5



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Ketiga

Pembagian Bentuk Aljabar

Tentukan hasil bagi dari bentuk Aljabar brikut ini:

1). 8x2+ 4x − 16 oleh 4

Penyelesaian

2x2+ x - 4

4 √8 + 4x − 16
8x2

0 4x - 16

4x

0 -16

16

0 ( 2 Skor)

2). berapakah hasil bagi dari x3+ 2x2− 5x− 6 oleh x – 2?

Jawab:

x2 + 4x + 3

x-2√ + 2 − 5x − 6
x3 – 2x2 -

4x2 – 5x – 6

4x2 – 8x -

3x – 6

3x – 6 -

0

Jadi hasil bagi x3 + 2x2 − 5x − 6 oleh x – 2 adalah

= x2 + 4x + 3 ( 3 Skor)

Total Skor 5



Lembar Kerja Siswa

Pertemuan Keempat

Menyederhanakan Bentuk Aljabar

Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut.

1). 2x + 3y − 4x − 5y= ?

= 2x – 4x +3y -5y

= -2x– 2y

= -2 ( x + y) (2 Skor)

2). + , (x+1) dan (x-1) ≠ 0

Masih ingat ingat penjumlahan bentuk pecahan + =
( ) ( )( ) ....!

=
( ) ( )( )( )

=
( ) ( )( ) ( )

=

= (3 Skor)

Total Skor 5



LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA

MELALUI PENERAPAN MODEL QUANTUM LEARNING

Nama Sekolah : SMPN 8 SATAP Mata Pelajaran : Matematika

Hari/tanggal : ………./…………. Kelas : VIII

Pengamat : ……………..

Pokok Bahasan : Operasi Aljabar

Tujuan : Mengamati aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

Petunjuk pengisian pengamat:
Amatilah hal-hal yang menyangkut aspek kegiatan pembelajaran matematika

melalui model Quantum Learning yang dikelola guru di dalam kelas. Berdasarkan

aspek tersebut Bapak/Ibu diminta untuk:

1. Memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai, menyangkut skor

penilaian pengelolaan kegiatan belajar mengajar.

2. Memberikan penilaian tentang Keterlaksanaan Pembelajaran berdasarkan

skala penilaian berikut:

a. Skor 4 kategori terlaksana dengan baik.

b. Skor 3 kategori cukup terlaksana.

c. Skor 2 kategori kurang terlaksana.

d. Skor 1 kategori tidak terlaksana.

3. Berilah komentar secara keseluruhan sesuai dengan penilaian dari

komponen yang diamati.

Kegiatan Komponen yang diamati
Penilaian Rata-

Rata
kategori

I II III IV
Pendahuluan
T = Tumbuhkan

 Guru mengucapkan
salam.

 Guru meminta salah
seorang siswa untuk
memimpin berdoa,



menanyakan kabar dan
mengecek kehadiran
siswa.

 Menjelaskan manfaat
materi ini dalam
kehidupan sehari-hari.

 Menyatakan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai.

Inti:
A = Alami

N = Namai

D = Demonstrasikan

Penutup:
U = Ulangi

 Guru mempresentasikan
materi pelajaran secara
ringkas.

 Secara individu, peserta
didik di arahkan untuk
mengamati

 Membahas contoh soal
dan cara penyelesaiannya

 Guru membagi kelompok
siswa

 Berdialog dengan siswa
diminta untuk meyebutkan
rumus dari materi yang
diajarkan

 Siswa diminta untuk
mengerjakan latihan soal
melalui lembar kerja siswa
(LKS)

 Beberapa wakil kelompok
diminta untuk
mempresentasikan hasil
diskusi sedangkan
kelompok lain
menanggapinya

 Tiap kelompok diberi
kesempatan untuk
mempertanyakan hal-hal
yang tidak dimengerti

 Membimbing siswa untuk
membuat kesimpulan



R = Rayakan

terhadap materi yang telah
diberikan

 Siswa diberi tugas
pekerjaan rumah (PR)
sebagai latihan di rumah

 Guru memberikan
penghargaan kepada siswa
yang telah berhasil dan
memberikan motivasi
kepada siswa yang belum
berhasil

Nilai Perolehan= x 100%

Komentar Menyeluruh tentang cara guru mengelola pembelajaran matematika!
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P. Balang Caddi,                       2014

Pengamat

(.................................)



ANGKET RESPONS SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DENGAN

MENGGUNAKAN MODEL QUANTUM LEARNING

Nama :

Kelas :

A. PETUNJUK

Berilah tanda cek () pada kolom pilihan yang sesuai dan berikan penjelasan terhadap

pertanyaan yang diberikan pada tempat yang disediakan.

No Uraian Ya Tidak

1. Apakah Kamu senang belajar menggunakan model Quantum

Learning secara berkelompok?

Alasan :

2. Apakah kamu senang jika guru menyampaikan tujuan dan manfaat

dari materi yang dipelajari?

Alasan :

Ya Tidak

3 Apakah Kamu senang jika guru memberikan kesempatan bertanya

masalah yang belum dipahami?

Alasan :

Ya Tidak

4. Apakah menurut kamu pembelajaran model Quantum Learning itu

menyenangkan?

Alasan :

Ya Tidak



P. Balang Caddi,   2014

Siswa

(.........................)

5. Apakah dengan menggunakan pembelajaran model Quantuum

Learning anda lebih mudah memahami materi dengan baik?

Alasan :

Ya Tidak

6. Setujukah Kamu jika ada pembelajaran berikutnya guru

menerapkan model Quantum Learning (TANDUR)?

Alasan :

Ya Tidak

7. Apakah Kamu merasakan ada kemajuan setelah mengikuti

pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Learning ?

Alasan :

Ya Tidak

8. Apakah Kamu senang diberikannya penghargaan kelompok?

Alasan :

Ya Tidak



DAFTAR HADIR SISWA SMPN 8 SATAP LIUKANG
TUPABBIRING KELAS VIII

Tahun Ajaran 2014/2015

No. Nama Siswa Pertemuan Ke-
I II III

1 M. Yusril Hamzah

PR
ET

ES
T

√ A √

PO
ST

E
ST

2 Nasrullah. N √ √ √

3 Jumlia √ √ √

4 Rahmiah √ √ A

5 Hamsina √ √ √

6 Nur Hikma. T √ √ √

7 Marwa √ √ √

8 Hikmah. HS √ A √

9 Haeria √ √ √

10 Risma. S √ √ √

11 Yuliana A √ √

12 Hapsah √ √ √

13 Sair √ √ A

14 Nahdatul Ummah √ √ √

15 Fahrur Rasyid √ A √

16 Wahyuni √ √ √

17 Fitriani √ √ √

18 Sri Wahyuni √ √ √

19 Nurhikmah √ √ √



20 Iswar. Y A √ √

21 Mudrika √ √ √

22 Muliati √ √ √

Keterangan :

√:  Hadir

S: Sakit

A: Alfa (Tanpa keterangan)



HASIL ANALISIS DATA OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN MODEL
QUANTUM LEARNING

KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

TAHUN AJARAN 2014/2015

No. Komponen yang Diamati
Pertemuan ke- Rata-

rata

Persentase

%I II III IV V

1
Siswa yang hadir tepat waktu
saat proses belajar mengajar
belangsung.

P

R

E

T

E

S

T

20 19 20
P

O

S

T

T

E

S

T

19,67 89,40

2
Siswa yang memperhatikan
saat guru menjelaskan materi
pelajaran.

18 19 19 18,67 84,87

3
Mengajukan pertanyaan
mengenai materi yang belum
dipahami

11 8 6 8,32 37,80

4
Menjawab pertanyaan/soal
yang diajukan oleh guru

6 8 12 8,67 39,39

5
Meminta bimbingan/bantuan
dalam mengerjakan soal-soal
latihan LKS

13 12 9 11,33 51,50

6
Memberikan bantuan kepada
teman kelompok yang
mengalami kesulitan

5 4 4 4.33 19,70

7
Siswa mempresentasikan
hasil kerja kelompok di papan
tulis 10 8 11 9,67 43,94

8
Melakukan aktivitas lain
diluar kegiatan pembelajaran

2 0 1 1 4,55



HASIL ANALISIS DATA OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN

KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

ASPEK PENGAMATAN

SKALA

PENILAIAN

RATA-

RATA

KATEGORI

I II III

A. Pendahuluan

P

R

E

T

E

S

T

P

O

S

T

T

E

S

T

1. Guru mengucapkan salam
4 4 4 4 Sangat Baik

2. Guru meminta salah seorang siswa
untuk memimpin berdoa, menanyakan
kabar, dan mengecek kehadiran siswa

4 4 4 4 Sangat Baik

3. Menjelaskan manfaat materi ini
dalam kehidupan sehari-hari 4 3 4 3,67 Sangat Baik

4. Menyatakan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

4 4 4 4 Sangat baik

B. Kegiatan Inti

1. Guru mempresentasikan materi
pelajaran secara ringkas. 4 3 4 3,67 Sangat Baik

2. Secara individu, siswa diarahkan
untuk mengamati

4 3 3 3,33 Baik

3. Membahas contoh soal dan cara
penyelesaiannya

4 4 4 4 Sangat Baik

4. Guru membagi siswa ke dalam
kelompok.

4 4 4 4 Sangat Baik

5. Berdialog dengan siswa diminta
untuk menyebutkan rumus dari
materi yang diajarkan

4 3 4 3,67 Sangat Baik



6. Siswa diminta untuk mengerjakan
latihan soal melalui lembar kerja
siswa (LKS)

4 3 4 3,67 Sangat Baik

7. Beberapa wakil kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
diskusi sedangkan kelompok lain
menanggapinya

4 3 3 3,33 Bak

8. Tiap kelompok diberi kesempatan
untuk mempertanyakan hal-hal  yang
tidak dimengerti

4 3 3 3,33 Baik

C. Penutup

1. Membimbing siswa untuk membuat
kesimpulan terhadap materi yang
telah diberikan 4 4 4 4 Sangat Baik

2. Siswa diberi tugas pekerjaan rumah
(PR) sebagai latihan di rumah

4 4 4 4 Sangat Baik

3. Guru memberikan penghargaan
kepada siswa yang telah berhasil dan
memberikan motivasi kepada siswa
yang belum berhasil

4 3 4 3,67 Sangat baik

Rata-rata keseluruhan 4 3,46 3,8 3,75 Sangat baik



JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN
KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

TAHUN AJARAN 2014/2015

No Hari/Tanggal Waktu Materi Ket

1
Sabtu/

4 Oktober 2014

7.30 – 8.10

8.10 – 8.40
Pretest Terlaksana

2
Jumat/

10 Oktober 2014

9.20 – 10.00

10.30- 11.00

1. Mengenal bentuk aljabar

2. Memahami penjumlahan

dan pengurangan bentuk

Terlaksana

3
Sabtu/

11 Oktober 2014

7.30 – 8.10

8.10 – 8.40

Memahami perkalian bentuk

aljabar
Terlaksana

4
Jumat/

17 Oktober 2014

9.20 – 10.00

10.30- 11.00

Memahami pembagian

bentuk aljabar, serta

penyederhanaan bentuk

aljabar

Terlaksana

5
Sabtu/

18 Oktober 2014
10.00 – 11.00 Posttest Terlaksana



LampiranE

LAMPIRAN E:

E. 1 Lembar Jawaban Tes Hasil Belajar Siswa

(Pretest dan Posttest)

E. 2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa

E. 3 Lembar Observasi Keterlaksanaan

Pembelajaran

E. 4 Lembar Angket Respon Siswa



Angket Respon Siswa terhadap Pelaksanaan
Pembelajaran model quantum learning

No
Aspek yang ditanyakan Frekuensi Persentase (%)

Kategori Ya Tidak Ya Tidak

1
Apakah kamu senang belajar
menggunakan model Quantum
Learning secara berkelompok?

22 0 100 0

2

Apakah kamu senang jika guru
menyampaikan tujuan dan
manfaat dari materi yang
dipelajari?

22 0 100 0

3

Apakah kamu senang jika guru
memberikan kesempatan
bertanya masalah yang belum
dipahami?

17 5 77,28 22,72

4
Apakah menurut kamu
pembelajaran model Quantum
Learning itu menyenangkan?

22 0 100 0

5

Apakah dengan menggunakan
pembelajaran model Quantum
Learning anda lebih mudah
memahami materi dengan
baik?

22 0 100 0

6

Setujukah kamu jika ada
pembelajaran berikutnya guru
menerapkan metode Quantum
Learning (TANDUR)?

22 0 100 0

7

Apakah kamu merasakan ada
kemajuan setelah mengikuti
pembelajaran dengan
menggunakan model Quantum
Learning?

22 0 100 0

8
Apakah kamu senang
diberikan penghargaan
kelompok?

22 0 100 0

Rata-rata keseluruhan 21,37 0,625 97,16 2,84



NAMA-NAMA KELOMPOK EKSPERIMEN MODEL QUANTUM

LEARNING

KELAS VIII SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

TAHUN AJARAN 2014/2015

1

M. YUSRIL. H

RAHMIAH

MULIATI

MUDRIKA

SRI WAHYUNI

2

HAMSINA

WAHYUNI

JUMLIA

NASRULLAH.N

HIKMAH HS

4

HAERIA

FITRIANI

ISWAR. Y

MARWA

FAHRUR. R

NURHIKMAH

3

NURHIKMA. T

NAHDLATUL. U

SAIR

HAPSAH

YULIANA

RISMA. S



LampiranC

LAMPIRAN C:

C. 1 Instrumen Lembar Observasi Aktivitas

Siswa

C. 2 Instrumen Lembar Observasi

Keterlaksanaan Pembelajaran

C. 3 Instrumen Angket Respon Siswa



Lampiran A

LAMPIRAN A:
A. 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP)

A. 2 Lembar Kerja Siswa (LKS)

A. 3 Daftar Hadir Siswa

A. 4 Jadwal Pelaksanaan Eksperimen

A. 5 Daftar Nama-nama Kelompok



LampiranD

LAMPIRAN D:

D. 1 Daftar Nilai Tes Hasil Belajar Siswa

(Pretest dan Posttest)

D. 2 Analisis Data Tes Hasil Belajar (Pretest dan

Posttest) melalui Program SPSS 20

D. 3 Hasil Analisis Data Aktivitas Siswa

D. 4 Hasil Analisis Data Keterlaksanaan

Pembelajaran

D. 5 Hasil Analisis Data Angket Respon Siswa



DOKUMENTASIDOKUMENTASIDOKUMENTASI
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