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E. Manfaat Penelitian

a Bagi guru

Dapat memperkenalkan atau menerapkan pelajaran quantum sebagai

penerapan baru dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama untuk

bidang studi matematika.

b. Bagi siswa

Dapat memotivasi siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa karena

pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.

c. Bagi penelitian

Dapat di jadikan sebagai sebagian kajian pada materi lingkaran dengan

penerapan pelaj aran quantum.
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ABSTRAK

Matematik merupakan suatu disiptin ilmu yang di ajarkan di semua jenjang

pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan pergurum tinggi. Mata pelajaran

matematika seringkali di anggap sulit dan menjemukan bagi peserta didik sehingga

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika belummemenuhi harapan

pendidik. Pendekatan mengajar dengan menggunakan penerapan pembelajaran quatum

teaching merupakan salah satu pendekatan mengajar yang di harapkan dan dapat

meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran matematik" Untuk melihat

peningkatan prestasi siswa yang di ajarkan dengan menggunakan pendekatan quanfu

teaching dapat di ketahui melalui tes yang di berikan. Pendekatan yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan. Pelatihan ini di lakukan di sekolah

MTsN peureulak kelas VIII-I dengan jumlah siswa 32 siswa. Penelitian ini berlangsung

dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaL pelaksanaan

tindakan observasi dan refleksi. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini melaiui model

pembelajaran quantum teaching siswa mera$l senang dan bersemangat dalam belajar

matematika karena dapat membuatnya tertantang untuk lebih giat belajar serta juga

dapat membunuhkan motivasi belajar siswa dan sikap kerja sama an'tar siswa saling

membantu dalam memahami materi yang sulit.



BAB I

PENDAIIULUAI\

A. Latar Belakang masalah

Pendidikan merupakan upaya yang mencakup penanaman (intemalisasi)

nilai-nilai dan norma-norrna dalam menempuh hidup dan kehidupan. Menurut M.

Nasir Budiman, usaha dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi, membimbing,

melatih, mengararahkan, membina, mangatur, memberdayakan, dan

mengembangkan kepribadian siswa untuk menuju masa depan yang bebas,

mandiri dan bertangung jawab dalam berfikir, bersikap dan bertindakr. Pendidikan

juga dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu

sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang

sesuai dengan kebutuhan.
a

Dari kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan

merupakan sebuah proses, dimana dalam proses tersebut melibatkan beberapa

unsur pendidikan terutama pendidikan disekolah. Salah satu unsur terpemtix'rg

dalam proses pendidikan untuk membangun kedewasaan siswa adalah dexegan

kegiatan belajar mengajar- Karena pentingnya unsur belajar ini, maka bidang

studi apapun membutuhkan strategi dan penerapan dalam pembelajaran yang

efektif, Baik untuk mata pelajaran ilmu sosial maupun eksakta, atau lebih khusus

lagi matematika Untuk kedua ilmu yang disebut terakhir dalam kenyataannya

sering kali dianggap sebagai momok, sulit dan menjemukan.

I M.Nasir Budiman, Pendidikan Dalam Perspetdif, (Jakarta:madani press,2000l) hal;l



Hampir diseluruh sekolah, setiap guru matematika punya julukan

tersendiri yang diberikan siswa guru suka merepet, kejam" dan menakutkan.

Secara psikologi, hal ini ini akan berakibat kurangnya kecintaan siswa terhadap

guru dan terhadap mata pelajaran matematika. Akibatnya proses balajar mengajar

tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga mata pelajaran matematika

menjadi tidak menyenangkan bagi para siswa.

Dalam hal ini guru sebagai seorang pendidik mempunyai tugas utama,

yaitu menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif, konstrukril

kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran agar siswa senantiasa

belajar dengan baik dan semangat. Dengan proses belajar yang demikian,

diharapkan siswa dapat berkompetensi secara sehat serta menumbuhkan motivasi

dalam belajar. Hal ini berdampak positif dalam pencapaian hasil belajar yang

memuaskan. Untuk mendapatkan respon yang baik dari siswa sebaiknya seorang

guru harus menggunakan metode, pendekatan dan pendekatan pembelajaran dan

media yang t€pat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal"

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dan dikembangkan oleh

berbagai sekolah maju di dunia dikenal dengan pendekatan quantum teaching.

Pendekatan ini berdasarkan dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan

efektifitas dan efesiensinya, serta dalam membangkitkan motivasi belajar siswa

terutama di negara-negara maju. Keberhasilan pendekatan ini ditunjukkan dari
ir

hasil penilitian yang dilakukan oleh Jeannette Vos Groenendal terhadap 6.A42

siswa usia 12-22 tahun. Hasilny4 pendekatan ini telah rurmpu meningkatkkan:



motivasi 68%, nilai belajar 73o/o, keyakinan diri 81% dan memperrtahankan

ketrampilan yang sudah diajarkan 98%.

Quantum Teaching adalah suatu metode pembelajaran yang

menyenangkan dengan interaksi antara guru dan siswa yang terjalin dengan baik.

Metode Quantum Teaching membantu dalam menciptakan lingkungan belajar

yang efektif dengan cara memanfaatkan unsur-unsur yang ada pada sisw4

misalnya rasa ingin tahu siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi-

interaksi yang terjadi di dalam kelas. Metode ini mempunyai model pembelajaran

berupa TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demontrasi, Ulangi, dan

Rayakan).2

Keefektifan pendekatan ini terutama dalam mennbangkitkan motivasi

belajar siswa tergambar dalam pemyataan "apayang anda lakukan jila anda tahu

anda tak mungkin gagal"- Demikian kalimat singkat namun penuh makna dan

semangat dari Bobbi De Porter, seoftmg pendiri sekaligus pengajar di sekolah

bisnis burklyn (BurHyn Business Schoot) di Vermont San Francisco Amerika

serikat dalam bukunya Qtantum Learning. Kalimat sederhana yang sarat dengan

motivasi inilah yang telah mendorong peneliti mengimplimentasikan Quantum

Teochingdimaksud pada bidang studi Matematika Pokok bahasan lingkaran.

Materi lingkaran banyak menceritakan yang berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari. Untuk mencari suatu rumus sering dilakukan dengan suatu

percobaan yang berhubungan dengan kehidrpan sehari-hari, seperti mencari nilai

pi (n) yang dibuat lingkaran dari karton dan masing-masing keliling diukur

2 Bobbi Deporter, Mark Reardon & Sarah - Singer Newie, Quantum Teaching.
Memprahikan Quantum Learning Dirung-ruang Kelas, @aadung: Kaif4 2000), hal 7



dengan benang kemudian diukur dengan nistar. Model pembelajaran quantum teachieng

dapat membangkitkan motivasi siswa dalam mempelajari materi lingkaran. euantum

teachieng juga dapat mengajak siswa untuk menyelesaikan suatu rumus dengan

menentukan suatu percobaan sehingga siswa dengan sendirinya dapat menenfukan suatu

rumus.

Berdasarkan \ryawancara dengan guru bidang studi bahwa selama ini peserta

didik tidak termotivasi dalam mempelajari pokok bahasan lingkaran disebabkan pokok

bahasan ini dalam perspektif siswa agak sedikit rumit karena menggunakan beberapa

nrmus dalam penyelesaian masalatrnya sehingga hasil belajar yang mereka dapatkan

jauh dari harapan pendidik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ,tertarik untuk meneliti

permasalahan yang berjudul: Meningkatkan Prestasi Belajar dengan penerapan

Pembelajaran Quantum Pada Materi Pokok Lingkaran di Kelas VIII-I MTsN peureulak

kabupaten Aceh Timur.

B. Rumusan Masalah

l" Adakah peningkatan prestasi belajar siswa pada materi pokok lingkaran dengan

penerapan pembelajaran euantum?

2" Bagaimanakah keaktif,an siswa dalamproses pembelajaran euantum?



C. Pembatasan Masalah

Quantum Teaching adalah suatu metode pembelajaran yang

menyenangkan dengan interaksi antara guru dan siswa yang terjalin dengan baik.

Interaksi antara guru dan siswa yang sering terjadi didalam kelas yaitu di saat

proses belajar mengajar berlangsung. Di sini guru memberikan kesempatan

kepada siswa untuk merumggapi dimana yang belum mereka pahami terhadap

materi lingkaran. Dengan adanya interaksi antara guru dan siswa, sehingga guru

bisa melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi lingkaran dengan

menggunakan metode pembelajaran quantum teaching.

Yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah

meningkatkan prestasi belajar dengan penerapan pembelajaran quantum pada

materi pokok lingkaran dikelas VIII MTsN Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Quantum yatrg peneliti maksud disini yaitu Quantum Teaching dengan

meningkatkan TANDIJR yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa

dalam belajar.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan nrmusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian

adalah Untuk dan menelaah pembelajaran Quantum Teaching dapat

meningkatkan presksi siswa dalam memahami pokok bahasan lingkaran di kelas

VIII MTsN Peureulak.




