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ABSTRACT
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mendiskripsikan
peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan
penerapan model pembelajaran Quantum Learning. Jenis penelitian ini adalah
Penelitan kualitatif dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 1
Ngemplak Boyolali, yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui
metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Keabsahan data
dilakukan dengan observasi terus menerus dan triangulasi data. Teknik analisis
data dengan metode alur dimana meliputi pengumpulan data, pengujian data, dan
verifikasi data. Hasil penelitian peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat
dari meningkatnya indikator peningkatan motivasi belajar siswa meliputi: a)
Bertanya kepada guru tentang materi yang telah disampaikan dan
mengungkapkan ide sebelum tindakan 9,375% dan di akhir tindakan 78,125 %.
b). Antusiasme mengerjakan soal latihan didepan kelas sebelum tindakan 12,5%
dan di akhir tindakan 62%, c). Aktif dalam kelompok diskusi sebelum tindakan
25% dan di akhir tindakan 87%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa
penerapan model pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi
belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali.
Kata kunci: motivasi, Quantum learning.

PENDAHULUAN
Pendidikan dapat membuat orang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, dan
produktif. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individu-individu
yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Rubiyanto, dkk,2004:1). Matematika merupakan ilmu
yang mendidik manusia untuk berpikir logis, teoritis, rasional, dan percaya diri
sehingga matematika bisa disebut sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Oleh
karena itu matematika harus dikuasai oleh segenap warga negara sebagai sarana
untuk memecahkan masalah sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dalam
era globalisasi yang berteknologi maju disaat sekarang maupun yang akan datang
(Abdurrahman,2003:253).
Dalam kenyataannya motivasi belajar matematika siswa masih rendah
masih banyak siswa menganggap matematika menjadi suatu momok yang sangat
menakutkan sekaligus dibenci. Berkaitan dengan masalah tersebut, setelah peneliti
melakukan observasi pembelajaran matematika yang terjadi di kelas VII F SMP
Negeri 1 Ngemplak ditemukan permasalahan antara lain : 1) siswa kurang
termotivasi

dalam

mengikuti

proses

belajar

mengajar,

akar

penyebab

permasalahan ini adalah guru sebagai fasilitator kurang memotivasi siswa dalam
kegiatan pembelajaran matematika, hanya 25% siswa yang termotivasi, 2) siswa
mempunyai rasa tidak senang dan jenuh terhadap matematika, akar penyebabnya
adalah guru sebagai fasilitator kurang memberikan variasi pengajaran dalam
menyampaikan materi, hanya 25% siswa yang senang, 3) keaktifan siswa dalam

kelompok diskusi masih kurang, hanya 25% siswa yang aktif, akar penyebabnya
permasalahan ini adalah guru kurang mengkondisikan pembelajaran.
Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar
mengajar. Salah satunya adalah model pembelajaran quantum learning.
Pembelajaran quantum learning adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan
suasana yang menyenangkan karena guru mengubah segala sesuatu yang ada di
sekelilingnya sehingga siswa bergairah belajar. Dalam hal ini, quantum learning
merupakan salah satu pengajaran yang menuntut adanya kebebasan, santai,
menakjubkan, menyenangkan, dan menggairahkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan
judul “Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Siswa Dengan
Menggunakan Model Quantum learning”. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah model pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan
motivasi belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali.Adapun
persoalanya sekarang adalah : Apakah penerapan model pembelajaran Quantum
learning dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa?
Memperhatikan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
mendiskripsikan

peningkatan

pembelajaran Quantum learning.

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang akan digunakan dalam hal ini adalah

PTK

(penelitian tindakan kelas). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya
untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan
sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Penelitian ini sebagai
upaya pemecahan masalah dan sebagai peningkatan motivasi dan prestasi belajar
siswa dalam pembelajaran matematika melalui Model Pembelajaran Quantum
Learning.
Penelitian tindakan merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai
dari Plan (perencanaan), Do (pelaksanaan dan observasi), see (refleksi dan
evaluasi). Jenis penelitian ini merupakan kerja kolaborasi antara guru pengajar
bidang studi matematika, kepala sekolah, dan peneliti. Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) bercirikan tindakan terus-menerus dilakukan secara bertahap dalam
menyelesaikan masalah.
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode
diantaranya : 1) metode pokok yang meliputi metode observasi dan metode Tes.
Metode Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Menurut Supardi
dalam Arikunto (2008: 127)

Observasi sebagai salah satu teknik untuk

mengamati secara langsung, dengan teliti, cermat dan hati-hati terhadap fenomena
dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi dalam penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui adanya perilaku tindak belajar matematika siswa yaitu

peningkatan motivasi belajar matematika yang muncul pada siswa. Sedangkan
metode tes adalah serentetan pertanyaan atau serta alat lain yang digunakan untuk
mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang
dimiliki oleh individu dan kelompok (suharsimi Arikunto, 2002:127). Metode tes
digunakan

sebagai dasar untuk mengelompokkan subjek penelitian dalam

kemampuan penguasaan materi pelajaran serta digunakan untuk memperoleh data
nilai dari siswa dalam mengerjakan soal matematika sebelum dan setelah
pemberian tindakan. 2) metode bantu, metode ini meliputi metode dokumentasi
dan catatan lapangan. Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh
data dengan melihat arsip-arsip, buku-buku, buku presensi, foto proses tindakan
dan lainnya yang berhubungan dengan subyek penelitian. Sedangkan Catatan
lapangan adalah catatan yang tertulis tentang apa yang didengar, dilihat dalam
angka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadiankejadian penting yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika
berlangsung yang belum terdapat dalam observasi.
Untuk Menjamin kemantaban dan kebenaran data yang dikumpulkan dan
dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk
mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian ini akan
digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
alur. Dimana langkah – langkah yang harus dilalui dalam metode alur meliputi :
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.1) Reduksi data diartikan
sebagai proses pemfokusan atau penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Dalam hal ini
peneliti mencatat hasil diskusi dengan informan berkaitan dengan cara berpikir
siswa dalam pembelajaran, 2) Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam
bentuk teks naratif yang disusun, diatur, diringkas dalam bentuk kategori-kategori
sehingga mudah dipahami makna yang terkandung didalamnya, 3) Penarikan
kesimpulan dilakukan secara bertahap yaitu dari kumpulan makna setiap kategori
disimpulkan sementara, kemudian diadakan verifikasi untuk memperoleh
kumpulan yang tepat dengan cara diskusi bersama mitra kolaborasi. Kegiatan ini
merupakan proposisi yang bersifat terbuka dimana kesimpulan sekarang terjadi
sampai proses pengumpulan data terakhir. Dari permulaan pengumpulan data,
seorang peneliti mulai menganalisis cara berpikir siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data – data yang diperoleh dari motivasi belajar siswa kelas VII F dalam
pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan siklus III dapat
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Data Hasil Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Dengan Menggunakan
Model Pembelajaran Quantum Learning
Aspek yang diamati

1. Bertanya dan

Sebelum

Putaran

Putaran

Putaran

putaran

I

II

III

(32 siswa)

(32 siswa)

(32 siswa)

3 siswa

11 siswa

17 siswa

25 siswa

mengungkapkan ide

9,375%

34,375%

53,125%

78,125%

2. Antusias mengerjakan

4 siswa

9 siswa

14 siswa

20 siswa

soal di depan kelas

12,5%

28,125%

43,75%

62,5%

11

15

21

28

25%

46,875%

65,625%

87,5%

3. Aktif dalam
kelompok diskusi

Tabel 1 menunjukkan data hasil observasi kelas sebelum dan sesudah
penelitian. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa :
a. Mulai siklus I sampai siklus III motivasi siswa terus meningkat
b. Pada akhir penelitian, motivasi siswa dalam keberanian bertanya tentang
materi dan mengungkapkan ide mencapai 25 siswa (78,125 %)
c. Pada akhir penelitian, motivasi siswa dalam mengerjakan soal latihan di
depan kelas mencapai 20 siswa (62,5%)

d. Pada akhir penelitian, motivasi siswa aktif dalam kelompok diskusi
mencapai 28 siswa (87,5%)
Adapun gambar grafik peningkatan motivasi belajar matematika
dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Learning dari sebelum
tindakan sampai dengan tindakan kelas siklus III dapat digambarkan sebagai
berikut :
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Grafik 1
Grafik peningkatan motivasi belajar matematika dengan model pembelajaran
Quantum Learning
`

Grafik 1 menunjukkan bahwa perubahan tindak mengajar yang

berkaitan dengan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika,
Motivasi

belajar

siswa

dapat

ditingkatkan

dengan

menerapkan

model

pembelajaran Quantum Learning . hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
indikator – indikator berikut ini: 1) motivasi siswa dalam mengungkapkan
pertanyaan dan ide mencapai 25 siswa, 2) motivasi siswa dalam mengerjakan soal

latihan didepan kelas mencapai 20 siswa, dan 3) motivasi siswa berdiskusi
didalam kelompok mencapa 28 siswa.
Dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan mulai dari putaran I,
putaran II dan putaran III. Ada yang mengalami peningkatan cukup signifikan,
namun ada pula yang hanya mengalami sedikit peningkatan, meskipun begitu
penelitian ini sudah menunjukkan adanya peningkatan atau perubahan perilaku ke
arah yang lebih baik, sehingga jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini
yaitu ada peningkatan motivasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan
bangun segi empat setelah dilakukan pembelajaran dengan metode Quantum
Learning. Solusi yang disepakati guru dan peneliti menunjukkan bahwa penelitian
dengan menggunakan model pembelajaran Quantum learning dapat meningkatkan
motivasi belajar matematika siswa.
Hasil penelitian yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan peneliti,
diantaranya : Nancy Collins (2009) “Motivation and Self-Regulated Learning”
dalam jurnal Higher Education berkesimpulan : Motivation can be a precursor to
self-regulated learning, motivation and self-regulation, if a student is motivated,
the student is likely to spend more time studying. Motivation can also be the result
of self-regulated learning. When a student is successful in completing a task, the
result is more confidence in learning ability (Motivasi dapat menjadi pelopor
untuk pembelajaran mandiri, jika seorang siswa termotivasi, siswa cenderung
menghabiskan lebih banyak waktu belajar. Motivasi juga dapat dari hasil
pembelajaran mandiri. Ketika seorang siswa berhasil dalam menyelesaikan tugas,
hasilnya adalah lebih percaya diri dalam kemampuan belajar). Hermawan

Widyastantyo (2007) dalam penelitiannya dengan judul ”Penerapan Metode
Quantum Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar” menyimpulkan bahwa
terjadi peningkatan hasil belajar.Purwanti (2006) dalam penelitiannya dengan
judul “Peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pokok
bahasan pecahan melalui pendekatan humanistis” menyimpulkan terjadi
peningkatan motivasi belajar siswa. Mujibuddakwah (2009), dalam penelitianya
Menyimpulkan bahwa pendekatan Deep Dialogue dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa.
Berdasar pada hasil-hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan
bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi siswa dalam proses
pembelajaran di kelas dan juga strategi pembelajaran yang digunakan. Adanya
keterkaitan dalam penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini
sehingga penelitian ini ditekankan pada peningkatan motivasi belajar matematika
siswa melalui model pembelajaran Quantum learning.
SIMPULAN
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara
peneliti dan guru kelas VII F dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Setelah diadakan tindakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran melalui
metode Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
pada pokok bahasan segi empat

yang akan berdampak pada prestasi

belajar siswa. Melalui strategi ini, guru menyampaikan manfaat
mempelajari materi ajar, kemudian menyampaikan materi serta membagi

siswa dalam kelompok kecil dan dalam tiap kelompok dituntut untuk
menguasai materi, karena mereka akan mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya. sehingga tiap siswa dituntut aktif berdiskusi dalam
kelompok. Guru senantiasa memberi motivasi siswa untuk berani
mengemukakan ide yang mereka miliki tentang apa yang belum dipahami
dan apa yang telah dipahami. Dengan demikian guru bisa menjadi
fasilitator sekaligus pembimbing bagi terciptanya pembelajaran yang baik.
2.

Peningkatan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan segi empat dengan
diterapkannya metode pembelajaran Quantum Learning dapat dilihat dari
beberapa indikator, yaitu:
a. Berani bertanya dan mengungkapkan ide mengalami peningkatan yaitu
sebelum adanya penelitian tindakan sebanyak 3 siswa (9,375%), pada
putaran I sebanyak 11 siswa (34,375%), putaran ke II sebanyak 17
siswa (53,125%), putaran III sebanyak 25 siswa (78,125%).
b. Antusiasme mengerjakan soal di depan kelas. Sebelum tindakan siswa
yang mau mengerjakan soal didepan kelas sebanyak 4 siswa (12,5%),
kemudian pada putaran I sebanyak 9 siswa (28,125%), putarana II
sebanyak 14 siswa (43,75%), putaran III sebanyak 20 siswa (62,5%).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa antusias siswa dalam mengerjakan
soal di depan kelas mengalami peningkatan.
c. Aktif dalam diskusi kelompok. Sebelum tindakan siswa yang aktif
dalam diskusi kelompok sebanyak 8 siswa (25%), pada putaran I
sebanyak 15 siswa (46,875%), pada putaran II sebanyak 21 siswa

(65,625%), pada putaran III sebanyak 28 siswa (87,5%). Sehingga dati
data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang aktif berdiskusi
dalam kelompok mengalami peningkatan.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran
Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa di
SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali.
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