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ABSTRAK 

 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika Konsep Pecahan melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching pada 

siswa kelas IV SDN Bangkok Tahun Pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah 

guru dan siswa kelas IV SDN Bangkok, Karanggede Boyolali yang berjumlah 30 

siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan 

peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Prosedur dalam 

penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan penerapan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching. Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SDN Bangkok kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 80% dari jumlah 

keseluruhan 30 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada materi Konsep 

Pecahan sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah hanya 9 (30%) siswa. 

Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Quantum Teaching siklus I meningkat menjadi 23 siswa (77%) dan 28 

siswa (93%) pada siklus II. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut 

dengan menerapkan strategi pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan 

keaktifan belajar matematika “Konsep Pecahan” pada siswa kelas IV SDN Bangkok 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

Kata kunci: Strategi Quantum Teaching, Keaktifan Belajar, Konsep Pecahan 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada awal abad duapuluh, Dewey (dalam Nurrahmah, 2009: 4-5) 

menyatakan bahwa belajar berasal dari pengalaman dan keterlibatan aktif oleh para 

pelajar. Maksudnya telah banyak ditemukan sejak diketahui bahwa bagaimana 

anak-anak itu belajar matematika, tetapi pengalaman merupakan hal yang sangat 

penting dan tidak tergantikan oleh keterlibatan aktif para pelajar. Baru-baru ini 
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Jean Piaget berpendapat bahwa para pelajar dengan aktif membangun pengetahuan 

mereka masing-masing. Pandangan pembelajaran ini dikenal sebagai 

konstruktivisme yang menyatakan bahwa tidak hanya menerima informasi baru, 

tetapi para siswa menginterpretasikan apa yang mereka lihat, dengar, atau lakukan 

sesuai apa yang mereka telah ketahui. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran matematika di SDN Bangkok diperoleh informasi 

bahwa 1) kegiatan pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru sehingga 

siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran matematika, 2) proses pembelajaran 

matematika yang ditemui pada umumnya masih secara konvensional dengan hanya 

mendengar ceramah dari guru, sehingga sebagian siswa menjadi cepat bosan dan 

malas dalam mengikuti materi pelajaran, 3) dalam pelaksanaannya pembelajaran 

guru masih menerapkan catat buku sampai habis, 4) disamping itu dalam proses 

pembelajaran matematika siswa merasa kurang mendapatkan pengarahan dan 

bimbingan dalam belajar mandiri.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar matematika adalah model pembelajaran Quantum Teaching. Strategi 

Pembelajaran Quantum Teaching memusatkan perhatian pada interaksi makna. 

Quantum Teaching sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran proses 

pembelajaran, bukan keadaan yang dibuat-buat. Kealamiahan dan kewajaran 

menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, rileks serta santai dan menyenangkan. 

Untuk itu pembelajaran harus dirancang, disajikan, dikelola, di- fasilitasi 

sedemikian rupa sehingga dapat terwujud proses pembelajaran yang alamiah dan 

menyenangkan. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan spesifikasi atau penajaman uraian di latar 

belakang terhadap hakikat masalah yang diteliti. Perumusan masalah merupakan 

bagian terpenting yang harus ada dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. 

Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah 

dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 
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permasalahan yang diajukan adalah “Apakah penerapan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching dapat meningkatkan  keaktifan belajar matematika Konsep 

Pecahan pada siswa kelas IV SDN Bangkok Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran matematika siswa. 

b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

e. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika konsep pecahan 

melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching pada siswa kelas IV SDN 

Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini nanti secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika umumnya dan konsep pecahan khususnya 

melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching. 

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang seperti yang menggunakan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Untuk meningkatan aktifitas belajar matematika 

2) Mempermudah siswa untuk memahami konsep pecahan pada siswa 

kelas IV SDN Bangkok. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Menambah wacana dan tercapainya tugas sebagai tenaga pengajar 
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2) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keaktifan siswa 

c. Manfaat bagi sekolah  

1) Sekolah dapat menyediakan media yang mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran khususnya matematika 

2) Untuk meningkatkan mutu sekolah  

 

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

1. Pengertian Meningkatkan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Fitri, 2005: 883) dirumuskan bahwa 

meningkatkan artinya “1. Menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat 

(produksi, dsb) 2. (Diri) mengangkat diri; memegahkan diri; mereka mampu 

penghidupannya”. Kata meningkatkan berasal dari kata tingkat yang mendapatkan 

awalan me- dan akhiran -kan, yang mempunyai arti menaikkan dan kadang-kadang 

mempunyai arti mempertinggi (Nina, 2011: 4). 

2. Keaktifan Belajar  

a. Pengertian Keaktifan Belajar. Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya 

giat bekerja, giat berusaha, mampu bereaksi dan beraksi, sedangkan arti kata keaktifan 

adalah kesibukan atau kegiatan (Fajri dalam Hartanto, 2011: 1). Dalam 

mengkategorikan keaktifan, dapat ditinjau dari dua hal yaitu keaktifan dapat 

digolongkan menjadi keaktifan jasmani dan keaktifan rohani. Keaktifan jasmani 

maupun rohani meliputi (1) keaktifan indera yaitu pendengaran, peng-lihatan, peraba 

dan lain-lain; (2) keaktifan akal; serta (3) keaktifan ingatan. Keaktifan juga termasuk 

dalam sumber pembelajaran yang merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan 

sumber lain (Mulyasa dalam Hartanto, 2011: 1). 

Pembelajaran aktif bertitik tolak dari anggapan bahwa siswa memiliki potensi, 

dan dapat diwujudkan apabila diberi banyak kesempatan untuk berpikir sendiri. Oleh 

karena itu cara memandang dan menyikapi tugas guru juga berorientasi bukan lagi 

sebagai seseorang yang serba tahu yang siap untuk memberi kebijaksanaan, melainkan 

sebagai kasalisator terjadinya proses belajar dan siswa secara terus menerus berusaha 
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menyempurnakan diri sehingga mampu menjadi katalis yang semakin meningkat 

kemampuannya (Hasibuan, 2008: 12). 

3. Matematika 

a. Pengertian Matematika. Secara etimologi, matematika berasal dari bahasa 

latin mathanein atau mathemata yang berarti „belajar atau hal yang dipelajari‟ (“things 

that are learned”). Dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran (Supatmono, 2009:5). 

Sumantoro dkk. (2007: 17) menyatakan matematika merupakan bahan kajian 

yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu 

kebenaran konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga 

keterkaitan antarkonsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas.  

b. Fungsi Matematika. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, 

peluang dan statistik, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga berfungsi 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika 

yang dapat berupa kalimat matematika dan persamaan matematika, diagram, grafik 

atau tabel (Juwika, 2012: 2). 

4. Pengertian Konsep Pecahan 

Salah satu konsep yang mendasar dalam matematika adalah pecahan. Oleh 

karena itu merupakan konsep yang sangat penting pada jenjang pendidikan SD. Tiro 

(dalam Syamrilaode, 2010: 1) memberikan gambaran bahwa konsep pecahan adalah 

konsep matematika dari pecahan dan dapat di pandang sebagai relasi atau rasio antara 

dua kuantitas atau bilangan dalam cara pendekatannya.  

Selanjutnya Kasmiati (dalam Syamrilaode, 2010: 1) mengemukakan bahasa 

pecahan merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, 

bagian suatu daerah, ada beberapa jenis pecahan dalam pembelajaran matematika 

diantaranya: 

a. Pecahan biasa yaitu dengan nama pecahan biasa 

b. Pecahan campuran yaitu campuran nama bilangan cacah dengan nama bilangan 

biasa. 
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c. Pecahan desimal 

d. Pecahan persen. 

5. Pembelajaran Quantum Teaching 

a. Pengertian Quantum Teaching. Sejalan dengan perkembangan dunia 

pendidikan, ditemukan sebuah model  pembelajaran yang disebut dengan Quantum 

Teaching. Quantum Teaching sendiri berawal dari sebuah upaya Dr Georgi Lozanov, 

pendidik asal Bulgaria, yang bereksperimen dengan suggestology. Prinsipnya, sugesti 

dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar. Quantum Teaching adalah model 

pengajaran seperti konser musik. Sebagai guru yang akan mempengaruhi kehidupan 

murid Anda. Anda seolah-olah sedang memimpin konser saat berada di ruang kelas. 

Anda memahami sekali bahwa setiap murid Anda memiliki karakter masing-masing, 

sebagaimana alat musik seperti seruling, gitar, misalnya memiliki suara yang berbeda. 

Bagaimana setiap karakter dapat memiliki peran dan membawa sukses dalam belajar. 

Proses belajar atau mengajar adalah fenomena yang kompleks, segala sesuatu berarti 

setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi dan sampai sejauh mana anda mengubah 

lingkungan, presentasi, dan rancangan pengajaran, sejauh itu pula proses belajar 

berlangsung (Ariani, 2012: 2). 

Quantum Teaching menurut Deporter dkk. (2007: 3) adalah pengubahan belajar 

yang meriah, dengan segala nuansanya. Quantum teaching juga menyertakan segala 

kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum 

Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas – interaksi yang 

mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar.  

c. Model Quantum Teaching. DePorter (dalam Rutoto, 2010: 5) menerang-kan 

bahwa Quantum Teaching hampir sama dengan sebuah simfoni, yang di dalamnya 

banyak unsur/faktor berpadu dan mewarnai produk akhir yang indah. Secara garis 

besar unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori: konteks (context) dan isi (content). 

Konteks, dijelaskan sebagai latar untuk pengalaman pembelajar. Konteks merupakan 

keakraban orkestra (sebagai lingkungan), semangat konduktor dan pemain musiknya 

(sebagai suasana) keseimbangan instrumen dan musisi dalam bekerjasama (sebagai 

landasan), dan interpretasi maestro terhadap lembaan musik (sebagai rancangan). 

Unsur-unsur ini berpadu, dan kemudian menciptakan pengalaman bermusik yang 
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menyeluruh. Isi, digambarkan sebagai fase musik yang dimainkan (sebagai penyajian). 

Ditegaskan pula bahwa isi juga meliputi fasilitas ahli sang maestro terhadap orkestra, 

memanfaatkan bakat setiap pemain musik dan potensi setiap instrumen. 

e. Kelemahan Strategi Pembelajaran Quantum Teaching. Menurut Fajaru (2012: 

9) kelemahan dari strategi pembelajaran Quantum Teaching adalah: 

1) Model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang disamping 

memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu 

atau jam pelajaran lain. 

2) Fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia 

dengan baik. 

3) Karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang siswa 

baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian dll. Maka dapat mengganggu 

kelas lain. 

4) Banyak memakan waktu dalam hal persiapan. 

5) Model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang 

hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. 

6) Agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik 

diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang ketelitian dan 

kesabaran itu diabaikan. Sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana 

mestinya. 

Kajian Penelitian yang Relevan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mundakir (2011) dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran Quantum Teaching dapat 

meningkatkan aktifitas belajar matematika dalam pemahaman konsep pecahan pada 

siswa kelas IV SDN Ngablak tahun 2010/2011. Hal itu dibuktikan dengan adanya 

peningkatan aktifitas belajar siswa pada siklus I dan Siklus II. Selama penerapan 

strategi belajar aktif Quantum Teaching pada siklus I kurang mencapai standar 

minimal yang diharapkan. Di siklus II siswa lebiih aktif terhadap materi pembelajaran 

matematika konsep pecahan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi belajar 

aktif Quantum Teaching dapat meningkatkan aktifitas belajar matematika pada siswa.  



 

8 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktamarini dan Indrayani (2011) menyimpulkan 

bahwa pertama, penerapan model pembelajaran kuantum (quantum teaching) dengan 

teknik mind mapping terjadi peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas V SD 

No. 2 Bongan tahun pelajaran 2008/2009. Kedua, respons siswa kelas V SD No. 2 

Bongan tahun pelajaran 2008/2009 tergolong setuju dengan diterapkan model 

pembelajaran kuantum (quantum teaching) dengan teknik mind mapping untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa 

sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran aktif, salah satunya adalah dengan 

strategi pembelajaran Quantum Teaching. Oleh karena itu, sangat beralasan diadakan 

kajian mengenai penerapan strategi pembelajaran Quantum Teaching sebagai upaya 

meningkatkan keaktifan belajar matematika dalam pemahaman konsep pecahan pada 

siswa kelas IV SDN Bangkok, Kecamatan Karanggede tahun Pelajaran 2012/2013. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan kajian teoritis tentang keterkaitan antar variabel 

dalam menjawab atau memecahkan permasalah penelitian. Kerangka pemikiran 

disusun berdasarkan hasil kajian teori dan kajian penelitian yang relevan, sebagai 

landasan untuk memecahkan masalah penelitian sesuai fokus penelitian (Pedoman 

Penulisan Skripsi FKIP UMS, 2011: 12). Berdasarkan kajian teoritis seperti telah 

dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran Quantum Teaching mampu meningkatkan 

pemahaman dalam pembelajaran matematika.  

2. Penggunaan strategi pembelajaran Quantum Teaching mampu meningkatkan 

aktifitas belajar matematika dalam pemahaman konsep pecahan  

3. Adanya keterkaitan antara penerapan strategi pembelajaran Quantum Teaching 

dengan Peningkatan aktifitas belajar matematika dalam Pemahaman konsep 

pecahan pada siswa kelas IV SDN Bangkok, Kecamatan Karanggede tahun 

pelajaran 2012/2013.  
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Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Quantum Teaching dapat Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Matematika Konsep Pecahan pada Siswa Kelas IV SD Negeri Bangkok Kecamatan 

Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian 

1. Lokasi Penelitian.  

Penelitian ini dilakukan di SDN Bangkok Kecamatan Karanggede 

Kabupaten Boyolali. Alasan yang mendasari penelitian ini adalah metode 

Quantum Teaching belum pernah diteliti di SDN Bangkok.  

2. Waktu Penelitian  

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan, yaitu sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2012.  

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN Bangkok 

Kecamatan  Karanggede Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah 

siswa yang diteliti adalah 30 siswa yang terdiri dari siswa laki–laki 13 dan siswa 

perempuan 17 orang, dengan latar belakang keluarga mereka adalah petani. 

Pertimbangan penulis mengambil subjek penelitian tersebut karena siswa kelas IV 

SDN Bangkok mengalami kesulitan memahami konsep pecahan. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 

129). Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang meliputi:  

1. Informan atau narasumber, yaitu guru dan siswa kelas IV SDN Bangkok, 

kecamatan Karanggede tahun pelajaran 2012/2013.  
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2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran pendidikan 

matematika. Dalam hal ini lokasinya adalah di SDN Bangkok, kecamatan 

Karanggede. 

D. Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi. Menurut Arikunto (2006: 230), Observasi adalah menatap 

kejadian, gerak atau proses. Melalui observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan 

siswa dalam mempersiapkan, memperhatikan dan menanggapi penjelasan dari guru 

selama proses pembelajaran. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk 

mengamati kegiatan siswa dalam mempersiapkan, memperhatikan, dan keaktifan 

selama proses pembelajaran matematika berlangsung dengan menerapkan strategi 

Quantum Teaching pada siswa kelas IV SDN Bangkok, Kecamatan Karanggede tahun 

pelajaran 2012/2013. 

b. Metode Wawancara atau interview. Dalam penelitian ini metode wawancara 

digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode 

observasi, yaitu data mengenai keaktifan dalam proses pembelajaran matematika 

dalam pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas IV SDN Bangkok, Kecamatan 

Karanggede tahun pelajaran 2012/2013. 

E. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini 

menggunakan observasi partisipasi penuh, dimana peneliti ikut ambil bagian 

kegiatan yang dilakukan siswa. Di samping itu juga dilakukan wawancara dengan 

subjek–subjek terkait. Untuk itu peneliti menggunakan instrumen, yaitu: 

1. Lembar Pengamatan/ observasi tindak belajar matematika dalam pemahaman 

konsep pecahan pada siswa kelas IV SDN Bangkok, Kecamatan Karanggede 

tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak pembelajaran yang belum 

terjadi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data kualitatif hasil penelitian dari kolaboratif antara peneliti dan 

praktisi pendidikan dan tanggapan guru Matematika yang terlibat dalam penelitian ini 
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serta tindakan kerja yang dimulai dari (1) perencanaan tindakan,       (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) pengamatan tindakan, dan (4) refleksi hasilnya sebagai berikut, tentang 

proses pembelajaran dengan strategi Quantum Teaching dan hasil penelitian yang 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru pamong menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran pada materi Pemahaman Konsep Pecahan dengan 

menggunakan strategi Quantum Teaching telah memberikan dorongan kepada guru 

untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang baru yang inovatif dalam 

melakukan pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik, sehingga dalam proses 

pembelajaran tidak berpusat pada guru. 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi Quantum Teaching ini meminta 

peserta didik aktif memecahkan masalah, sehingga mereka lebih mampu dalam 

kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental dan 

emosional. Siswa agar lebih mudah memahami materi dan terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. Berkaitan dengan kemampuan dalam kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental dan emosional pada materi 

Konsep Pecahan peserta didik, dengan adanya strategi Quantum Teaching ini secara 

perlahan-lahan kemampuan dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, motorik, mental dan emosional peserta didik dalam mengikuti pelajaran 

mengalami peningkatan di setiap tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Peserta 

didik menjadi “mampu” dalam arti peserta didik semakin aktif dalam menyampaikan 

pertanyaan atau pendapat serta menjawab pertanyaan di setiap mengikuti pelajaran. 

Oleh karena itu maka siswa benar-benar memahami pengetahuan yang diberikan oleh 

guru sehingga keaktifan dalam materi ajar dapat maksimal. 

Strategi Quantum Teaching dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran materi Konsep Pecahan, guru Matematika kelas IV melakukan 

pembenahan pelaksanaan tindakan pada saat proses belajar mengajar. Pembenahan 

tindakan tersebut adalah dengan mengaktifkan siswa. Keaktifan peserta didik dalam 

kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental dan 

emosional sebelum penelitian hanya 9 peserta didik (30%) yang berani bertanya dan 

berpendapat serta menjawab pertanyaan dalam pembelajaran, kemudian peneliti 

menerapkan proses pembelajaran baru yaitu dengan menggunakan strategi Quantum 
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Teaching, partisipasi peserta didik pada siklus I dalam kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental dan emosional menjadi 23 

peserta didik (77%). Kemudian peneliti mengadakan revisi dan evaluasi untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan akhirnya peneliti melaksanakan siklus II dan 

didapatkan hasil 28 peserta didik (93%) yang berani dan mampu dalam kegiatan 

visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental dan emosional. 

Untuk mengaktifkan peserta didik juga dilakukan penambahan pembimbing atau 

pengawas yang berperan untuk membantu guru kelas dalam memberikan penjelasan 

dan motivasi kepada siswa agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Melalui strategi Quantum Teaching dapat terlihat bagaimana peningkatan 

kemampuan dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, 

motorik, mental dan emosional mulai dari sebelum penelitian hingga penelitian 

berakhir. Tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, 

menulis, menggambar, motorik, mental dan emosional kelas V SDN Bangkok Tahun 

2011/ 2012 berdasarkan proses pembelajaran yaitu sebanyak 9 siswa (30%). Setelah 

dilakukan tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan strategi Quantum 

Teaching pada pembelajaran diperoleh hasil yaitu siklus I meningkat menjadi 23 siswa 

(77%). Setelah dilakukan tindakan yang direvisi pada siklus II diperoleh hasil untuk 

jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, motorik, mental dan emosional meningkat menjadi 28 siswa (93%).  

Selama proses pembelajaran berlangsung, kualitas pembelajaran pada tiap 

siklusnya mengalami peningkatan secara bertahap dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan keaktifan dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, motorik, mental dan emosional. Pada siklus I, belum didapatkan hasil 

yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena mereka kesulitan dalam diskusi kelompok 

yang mana materi Konsep Pecahan baru disampaikan oleh guru sebelum pelaksanaan 

siklus I. Pada tindakan kelas siklus II hasil yang dicapai meningkat, ini dikarenakan 

adanya variasi strategi pembelajaran Quantum Teaching.  

Peningkatan keaktifan belajar siswa dapat terlihat dari kondisi awal yang semula 

hanya 9 siswa yang aktif pada siklus I meningkat menjadi 23 siswa dan pada siklus II 

meningkat menjadi 28 siswa. Hasil penerapan metode pembelajaran Quantum 
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Teaching disimpulkan dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika konsep 

pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Bangkok Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran dengan menggunakan strategi Quantum Teaching, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a. Peserta didik lebih mudah memahami pelajaran siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

b. Menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. 

c. Menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri siswa. 

d. Strategi Quantum Teaching menumbuhkan adanya kerjasama antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lain. 

2. Kekurangan 

a. Model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang disamping 

memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil 

waktu atau jam pelajaran lain. 

b. Model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. 

c. Memerlukan fasilitas yang memadai 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka 

diambil kesimpulan bahwa tingkat keaktifan siswa pada materi Konsep Pecahan 

sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah hanya 9 siswa (30%). Setelah 

dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Quantum Teaching siklus I meningkat menjadi 23 siswa (77%) dan 

28 siswa (93%) pada siklus II.  

B. Implikasi  

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa pembelajaran Quantum 

Teaching yang dicobakan pada pembelajaran matematika memiliki peranan yang 

cukup berarti dalam meningkatkan keaktifan belajar matematika, karena 
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pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran matematika akan 

memudahkan siswa untuk memahami materi, dan sangat efektif dalam 

keberhasilan peningkatkan keaktifan belajar siswa. Peningkatan keaktifan siswa 

dalam kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, 

mental dan emosional pada materi Konsep Pecahan dapat dilakukan dengan cara 

mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching dengan bertanya, berpendapat serta menjawab pertanyaan, dan 

lain-lain. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk mengoptimalkan peran siswa dalam belajar. Jika siswa sudah 

dapat menunjukkan bahwa mereka dapat menganggap dirinya sebagai guru untuk 

temannya dan teman mereka sebagai guru maka hasil belajar berupa kemampuan 

siswa dapat meningkat. 

C. Saran 

1. Terhadap Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran dengan 

melibatkan guru. 

b. Kepala sekolah hendaknya memantau jalannya setiap kegiatan belajar 

mengajar dan mengenali permasalahan yang terjadi di lapangan untuk segera 

mengambil tindakan dan kebijakan kepada guru maupun siswa. 

c. Kepala sekolah hendaknya menerima dan mendengarkan serta merespons 

segala masukan dari guru dengan masalah pembelajaran. 

2. Terhadap Guru Kelas 

a. Guru hendaknya memberikan perhatian penuh dan memberikan penjelasan 

yang baik pada siswa saat pembelajaran matematika quantum teaching 

berlangsung, sehingga siswa dapat fokus pada perhatian guru. 

b. Hendaknya guru matematika mengenali karakteristik materi ajar sehingga 

dapat menentukan strategi pembelajaran secara tepat dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dan tertuang dalam silabus dan 

RPP. 

c. Guru hendaknya selalu mengadakan perbaikan dalam pembelajarannya, 

sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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d. Guru kelas diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. 

3. Terhadap Siswa  

a. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru 

maupun bekerja sama dengan teman-temannya agar proses pembelajaran 

terasa nyaman dan menyenangkan. 

b. Siswa hendaknya mengikuti pelajaran matematika dengan sungguh-sungguh 

dan berani menanyakan kesulitan belajar yang dialami dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

c. Siswa hendaknya selalu belajar secara rutin dan berkesinambungan walaupun 

pertemuan selanjutnya tidak ada ujian. 

d. Siswa hendaknya tidak membuat gaduh di dalam kelas, agar tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran. 

4. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Penelitian sejenis hendaknya dilakukan tetapi dalam cakupan materi 

tertentu dan menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah strategi pembelajaran dari guru yang lebih inovatif, sehingga 

akan mampu memberikan masukan kepada dunia pendidikan Indonesia secara 

umum. 
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