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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang kebanyakan siswa 

mengangapa susah karena pelajaran matematika cenderung membutuhkan  

keterampilan berhitung pelajaran matematika merupakan pembelajaran yang 

wajib di ajarkan disd diberikan  dikelas 1 sampai  kelas 6,   karena di harapan 

pembelajar matematika  berjutuan untuk mendidik dan  memberikan bekal  

kemampuan dasar  kepada siswa untuk mengembangkan bakat, minat 

kemampuan , dan lingkuanganya  serta bekal untuk melanjutkan sekolah 

kejenjang yang lebih tinggi. 

Di lingkuan masyarakat  tempat  siswa tumbuh dan berkembang masih 

banyak  siswa yang  takut untuk mempelajari  matematika,  bila siswa 

mendengar belajaran matematika siswa sudah males untuk belajar, karena 

siswa sudah  berangapan matematika sulit dipahami  padahal bila 

pembelajaran matematika menggunakan model dan setrategi  pembelajaran 

yang baik maka akan terbentuk model dan strategi  pembelajaran 

menyenangkan contonya guru dalam pembelajarannya di kelas tidak 

mengaitkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri 

ide-ide matematika dengan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran 

yang sering diterapkan diluar sekolahan, hal ini akan membatu siswa agar  
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tidak bosen dengan pelajaran berhitung dan anak memiliki wawasan yang luas 

agar memberikan pengetahuan yang jelas atau contoh yang kongkrit. 

Pembelajaran matematika akan lebih bermakana dan menarik bagi 

siswa jika guru dapat menghadirkan masalah-masalah kontekstual dan 

realistik, yaitu masalah-masalah yang nyata, sudah dikenal dan dekat dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Masalah kontektual  dapat digunakan sebagai 

titik awal pembelajaran  matematika dalam membantu siswa mengembangkan 

pengertian terhadap konsep matematika yang dipelajari  dan juga bisa 

digunakan sebagai sumber  aplikasi matematika. Untuk menumbuhkan minat 

siswa terhadap matematika, pembelajaran matematika disekolah  dalam 

penyajiannya harus diupanyakan dengan cara yang lebih menarik  agar 

berkesan bagi siswa. Apa lagi matematika sebenarnya  memiliki banyak sisi 

yang menarik, sehingga sering  kali sisi tersebut tidak dihadirkan dalam proses 

pembelajaran matematika. Akibanya, siswa mengenal mata pelajaran 

matematika tidak secara utuh. Matematika tidak hanya dikenal oleh siswa 

sebagai kumpulan rumus, angka dan simbol. 

Penelitian melakukan wawancara terhadap bapak Mangsud kelas IV 

SD  Kedondong. Berdasarkan hasil wawancara  dengan guru kelas IV SD 

dapat kita lihat masih rendahnya hasil belajar matematika siswa diperoleh 

beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah Salah satu masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran matematika adalah siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajarinya dalam 

menyelesaikan masalah kehidupan mereka. 
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Proses pembelajaran lebih banyak diarahkan pada kemampuan untuk 

menghafal informasi. Akibatnya, ketika siswa lulus sekolah, mereka hanya 

paham teori secara konseptual tanpa memahami makna kontekstualnya. 

Permasalahan tersebut menyebabkan pembelajaran matematika tidak dapat 

diterima  siswa dengan baik sehingga rendahnya prestasi siswa tersebut, 

Untuk mengatasi kesulitan pada proses belajar mengajar diperlukan media dan 

alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran dan secara umum proses 

belajar mengajar masih teacher  centeres,  yaitu belajar berpusat dengan guru. 

Begitu juga dengan SD Negeri Kedondong dalam proses pengajaran guru 

langsung menjelaskan materi yang akan diberikan sehingga perhatian siswa 

semakin terlupakan, dengan materi pengajaran akan mudah diterima, 

dipahami, diingat, dan siswa akan lebih berminat untuk belajar jika guru dapat 

meningkatkan hasil belajar yang meninggkat melalui alat peraga yang 

disediakan guru  Sebagaian guru masih  jarang menggunakan media 

pembelajaran yang dapat melibat  siswa dalam pembelajaran. Ada banyak 

metode yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi agar kegiatan 

pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan melihat ranah hasil belajar yang memiliki penilaian pada ranah efektif 

dan ranah psikomotor . Sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

guru hanya memperhatikan aspek kognitif  dan sering sekali aspek afektif 

psikomotorik kurang mendapat perhatian. Padahal dengan adanya penilaian 

pada ranah afektif dan psikomotorik kita dapat mengetahui tingkat kreafitas 

dan respon siswa terhadap pelajaran. 

Objek matematika yang abstrak dan tahap berpikir siswa yang masih 
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berada pada tahap berpikir konkrit, seharusnya menjadikan perhatian yang 

lebih bagi guru. Agar siswa memperoleh pemahaman matematika yang baik 

sesuai indikator maka perlu aktifitas siswa yang tinggi, perlu menciptakan 

kondisi pembelajaran matematika yang membuat siswa aktif sehingga 

pembelajaran matematika dapat menjadi suatu kegiatan yang diminati dan 

disukai oleh siswa. Setiap guru harus memiliki kompetensi dalam memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, 

karakteristik  materi, dan karakteristik siswa itu sendiri. Pada intinya guru 

memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan  prestasi belajar, 

memberi motivasi pada siswa dan dapat merangsang aktivitas siswa. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran di atas adalah Quantum Teaching. 

Pembelajaran ini dapat melalui pengubahan bermacam-macam interaksi yang 

ada didalam dan sekitar  momen belajar. iteraksi-interaksi ini mencakup 

unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempenaruhi kesuksesaan peserta 

didik. interaksi ini merubah kemampuan  dan bakat alamiah siswa menjadi 

cahanya yang bermanfaat  bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Dalam 

Quantum teaching terdapak petujuk yang spesifik untuk menciptakan 

lingkungan  belajar yang efektif, merasakan hasil belajar, di dalamnya terdapat   

terdapat rangaka rancangan yang dikenal  dengan Tumbuhaan, Alami, Namai, 

Demontrasikan, Ulang , dan Rayakan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian 
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tindakan kelas (PTK).  Tujuan dari peneliti memilih penelitian  tindakan kelas, 

yaitu karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari segi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor dalam menyelesaikan masalah pecahan dengan 

menggunakan alat peraga. Dari sejumlah metode yang ada, salah satu metode 

yang dianggap paling tepat dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

materi pecahan bagi siswa Sekolah Dasar adalah dengan menggunakan 

metode quantam teaching menggunakan alat blok pecahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah penerapan Quantum Teaching pada materi pecan menggunakan 

blok pecahan  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek         

kognitif ? 

2. Apakah penerapan Quantum Teaching pada materi pecahan menggunakan 

blok pecahan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek afektif ? 

3. Apakah penerapan Quantum Teaching pada materi pecahan menggunakan 

blok pecahan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 

Psikomotor? 
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C. Tujuan Penelitian 

.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar matematika di kelas IV SD . 

1. Meningkatkan hasil belajar materi operasi pecahan aspek kognitif 

melalui metode Quantum teacting menggunakan blok pecahan. 

2. Meningkatkan hasil belajar materi pecahan aspek afektif melalui 

metode Quantum teacting menggunakan blok pecahan . 

3. Meningkatkan hasil belajar materi pecahan aspek piskomotor melalui 

metode Quantum teacting menggunakan blok pecahan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar 

Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh  suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Belajar menurut pandangan M. Gagne (Syaiful : 17) belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar berupa kapabilitas, 

timbulnya kapabilitas disebabakan: (1) stimulasi yang berasal dari 

lingkung; dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Dengan  demikian dapat ditegaskan, belajar adalah seperangkat proses 

kognitif yang mengubah sifat setimulus lingkungan, melewati 

pengolahahn informasi, dan menjadi kapabilitas baru. Belajar terjadi bila 

ada hasil  yang dapat diperhatikan, anak-anak demikian juga orang dewasa 

dapat mengingat kembali kata – kata yang telah pernah didengar atau 

dipelaharinya,seseorang dapat mengingat gambar yang telah 

ipelajarinyaperanah dilihatnya, mengingat kata-kata yang baru 

dipelajarinnya, atau mengingat bagaimana cara memecahkan 

hitungan.menyatakan kembali apa yang dipelajari lebih sukar daripada 

sekedar mengenal sesuatu kembali.  
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2. Hasil Belajar  

Menurut Sudjana (2012:22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia mengalami pengalaman 

belajarnya. 

Menurut Bloom (Sudjana, 2001), hasil belajar dibagi menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

3. Pembelajaran  

Menurut syaiful (2010:61) Pembelajaran ialah membelajaran siswa 

menggunakan asas pendidikanmaupun teori belajar merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. 

Menurut Hamzah (2010:134) pembelajaran atau pengajaran 

menunut upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara 

implisst dalam pembelajaranterdapat kegiatan memili, menetapkan dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang di 

ingginkan. Pemilihan,penepatan dan pengembangan metode ini di pada 

dasarnya merupakan inti dari perencanaan  pembelajaran. Dalam hal ini 

istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau peransang 

(desain)sebagai upanya untuk membelajarkan siswa.  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelas IV SD Negeri Kedondong  yang 

terletak di Desa Kedondong Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Purwokerto. 

2.  Waktu Penelitian 

Penelitian diadakan pada bulan Januari minggu ke dua sampai 

bulan Febuari minggu ke dua semester genap. Penelitian melakukan 

penelitian dengan menggunakan dua siklus dan setiap silus terdiri dari dua 

pertemuan, apa lagi belum ada peningkatan maka akan dilaksanakan siklus 

berikutnya. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian ini akan direncakan dalam dua siklus, 

namun bila siklus ke dua belum berhasil akan dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dan dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin di capai, 

seperti  yang telah di desain dalam factor yang diselidiki yaitu 

penggunakaanaa metode Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika  siswa kelas IV SD Negeri Kedondong  
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Penelitian tindakan kelas ini berkobelaborasi dengan satu guru 

kelas yaitu guru kelas IV SD Negeri Kedondong, sehingga penelitian ini 

tidak mengganggu tugas pokok guru  dalam proses melakukan proses 

pembelajarannya. Dengan berkobelasi dengn guru kelas IV SD Negeri 

Kedondong, penelitian dapat mendapatkan informasi masalah-masalah 

yang timbul pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, mengenai 

masalah yang timbul pada kegiatan belajar mengajar, penyebab masalah 

tersebut dan sampai ditemukan pemecahannya. Sehingga kualitas proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan ditingkatkan, serta juga dapat 

meningkatkan pula hasil belajar matematika siswa. 

 

B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif yang diperoleh setiap siklus. Data kuantitatif  adalah data-

data yang berupa angka-angka, diperoleh dari hasil penelitihan  secara objektif 

terhadap subjek penelitihan. Dalam penelitian ini diperoleh  data kualitatif 

dengan mengukur nilai ketuntasan belajar siswa. Sedangkan data kualitatif 

adalah data yang tidak dapat  diukur dengan angaka-angka, namun tidak dapat  

dilihat dampaknya setelah kegiatan  pembelajaran berlangsung. Dalam data 

penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru 

dan aktivitas siswa  selama proses pembelajaran.  

Pegumpulan data diperoleh melalui beberapa teknik yang umumnya teknik 

yang digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes. 
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D. Alat Pengumpulan Data 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

a.  Tes Tertulis 

Menurut Arikunto(2008:32 ), tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latian atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

Tes yang digunakan dalam penerapan dalam peneloitian ini 

adalah tes subjektif dalam bentuk esai. Tujuan  di adakat tek yaitu 

untuk mengukur  hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui metode 

Quantum T aeching. 

Tes yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini  yaitu 

tes formatif. Tes formatif dilaksananakan pada setiap akhir siklus 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

setelah diadakannnya tindakan dengan menggunakan metode Quantum 

Taeching. Dengan adanya tes formatif pada setiap akhir siklus ini 

dapat diketahui hasil belajar individu siswa mengalami  peningkatan 

atau tindak. Dan juga dapat diketahui pemahanman pada masing-

masing  siswanya. 

b.  Obserasi  

Observasi adalah pengamatan langsung yang dapat dilakukan 
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melalui pengamatan , penciuman, pendengaranm peraba dan pengecap. 

(arikunto. 2002:133) 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode Quantum T aeching. Dalam mengamati aktifitas 

guru dan siswa, penelitian menggunakan lenbar kerja observasi. 

Lembar observasi berisi instrument – intrumeb  yang berkaitan dengan 

aktifitas guru dan siswa. Aktifitas guru yang diamati mulai dari 

persiapan, proses belajar mengajar, sampai kegiatan akhir yang 

mengcakup pada pembelajaran Quantum T aeching. Adapun aktivitas 

siswa yang diamati yaitu pada saat proses pembelajaran berlangasung 

yaitu perhatikan siswa pada saat guru menjelaskan,keaktifan siswa 

pada saat berdiskusi kelompok. 

c.  Wawancara  

Wawancara adalah sebuah diaolog yang digunakan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi  dari terwawancara. 

Wawancara dilakukan pada setiap akhir siklusnya. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, penelitian melakukan wawancara terhadap guru dan 

siswa mengenai metode pembelajaran matematika yang selama ini  

dilakukan di SD Negeri Kedondong. Adpun hal yang ingin penelitih 

tanyakan ke guru antara lain: bagaimanah tanggapan siswa terhadap 

pelajaran matematika, bagaimana keatifan siswa  selama poses 

pembelajaran moetode pembelajaran yang digunakan, kesulitan yang 
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duhadapi pada saat proses pembelajaran. Sedangkan hal-hal yang ingin 

peneliti tanyakan ke siswa antara lain : apakah siswa senang terhadap 

mata pelajaran matematika, apakah siswa memperhatikaan saat guru 

menjelaskan, apakah selama ini siswa merasa senang mengikuti 

pelajaran, apakah siswa senang jika belajar dengan menggunakan alat 

peraga. 

2.  Alat Pengumpul Data 

 a.  Butiran Soal 

Butiran soal yang digunakan berupa bentuk soal jawaban singkat, dan 

bentuk soal essay. 

  b.  Lembar Observasi  

1)   Lembar Observasi guru Aktifitas Guru      

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara 

langsung terhadap proses pembelajaran matematika,.observasi 

yang dilakukan  oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika dengan metode 

Quantum Taeching.  

Observasi digunakan  dengan menggunakan guru, aspek  

yang diamati adalah  

a) Guru membuka pelajaran 

b) Guru memperbaiki apersepsi kepada siswa. 

c) Guru menumbukan minat pada siswa 

d) Guru memberikan informasi jujuan pembelajaran pada siswa  
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e) Guru menginfomasikan penjelasan tentang materi pelaksanan 

pada siswa 

f) Guru mengorganisasi siswa kedalam kelompok belajar . 

g) Guru membimbing kelompok belajar  

h) Guru membagikan LKS pad siswa 

i) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif 

dalam diskusi kelompok. 

j) Guru memberikan penguatan materi atau kesimpulan  

2)   Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi siswa. Dengan tujuan mengamati dan mengambil 

informasi tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dalam mengamati kegiatan siswa, aspek yang diamati 

yaitu: 

a) Siswa  menyiapkan diri menerima materi . 

b) Siswa memperhatikan motivasi yang diberikan oleh guru  

c) Siswa memperhatikan pelajaram materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

d) Pembentukan kelompok siswa. 

e) Peran siswa dalam diskusi kelompok Quantum Taeching. 

f) Peran akt6if siswaselama mengikuti proses pembelajaran 

melalui metode Quantum Taeching 
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g) Siswa dapat menyesuaikan masalah atau tugas yang diberikan 

oleh guru. 

c.  Pedoman Wawancara 

Wawancara berisikan beberapa butiran  pertanyaan yang 

ditujukan kepad siswa secara langsung terhadap pembelajaran. 

Kelebihab wawancara ialah bias kontak langsung dengan dengan 

siswa, sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara bebas dan 

mendalam. Melalui wawancara, data bias diperoleh bentuk kualitatif 

dan kuantitatif. 

 

E. Analisis Data 

pada tahap dilakuka analisis data hasil yang telah dicapai siswa melalui 

evaluasi, dan mendalam. Melalui evaluasi, dan obsetrvasi selama proses 

pembelajaran menggunakan mode pembelajaran Quantum. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis. 
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1. Nilai siswa 

Nilai =  

Keterangan: 

n  = Skor yang diperoleh tiap siswa 

N = Jumlah seluruh skor  

Nilai rata-rata kelas 

 

 Keterangan: 

 =  Nilai rata-rata (mean) 

 =  Jumlah seluruh skor 

 N =  Banyaknya subjek 

  (Sudjana, 2009:109) 

Untuk penggolongan rentang nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

80 – 100   : sangat baik  

66 – 79  : baik 

56 – 65  : cukup 

46 – 55  : kurang 

45 kebawah  : gagal      

(Sudijono, 2008:35) 
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Pedoman penskoran dan kriteria penilaian yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Pedoman Penskoran: 

Skor 2 : Jawaban benar, lengkap dan jelas 

Skor 1 : Jawaban tidak lengkap (salah atau benar) 

Skor 0 : Siswa tidak menjawab 

2. Ketuntasan belajar siswa 

 

Keterangan: 

P: Persentase ketuntasan belajar 

F: Jumlah siswa yang tuntas belajar  

N: Jumlah seluruh siswa 

      (Djamarah, 2005:264) 

Adapun penggolongan rentang ketuntasan belajar adalah sebagai berikut: 

80 – 100%   : baik sekali 

66 – 79%   : baik 

56 – 65%   : cukup 

40 – 55%   : kurang 

Kurang dari 40% : kurang sekali 

            (Arikunto dan Jabar, 2009:35) 

3. Hasil belajar ranah psikomotor dan afektif 

Untuk menganalisis hasil belajar siswa ranah psikomotor dan 

afektif pada lembar penilaian psikomotor dan lembar penilaian afektif 

menggunakan analisis persentase dengan rumus: 
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% 

Keterangan: 

 = jumlah skor yang diperoleh 

  N = jumlah skor maksimal  

           (Djamarah, 2005:331) 

Nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

  =  Nilai rata-rata (mean) 

 =  Jumlah seluruh skor 

 N  =  Banyaknya subjek 

              (Sudjana, 2009:109) 

Dengan kriteria penilaian rata-rata  ranah psikomotor dan ranah 

afektif sebagai berikut: 

Rata-rata Kriteria 

25 ≤ x ≤ 45 Kurang baik 

45 ≤ x ≤ 65 Cukup baik 

65 ≤ x ≤ 85 Baik 

85 ≤ x ≤ 100 Sangat Baik 
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4. Hasil observasi siswa dan observasi guru 

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari lembar observasi 

siswa dan guru, menggunakan persentase dengan rumus: 

% 

Keterangan: 

 = jumlah skor yang diperoleh 

  N = jumlah skor maksimal      

Nilai rata-rata 

 

Keterangan: 

  =  Nilai rata-rata (mean) 

 =  Jumlah seluruh skor 

 N  =  Banyaknya subjek 

     (Sudjana, 2009:109) 

Persentase untuk hasil observasi siswa sebagai berikut: 

Persentase Kriteria 

25 ≤ x ≤ 45 Kurang baik 

45 ≤ x ≤ 65 Cukup baik 

65 ≤ x ≤ 85 Baik 

85 ≤ x ≤ 100 Sangat Baik 
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Persentase untuk hasil observasi guru sebagai berikut: 

Persentase Kriteria 

42  ≤ x ≤ 57 Kurang baik 

57 ≤ x ≤  71 Cukup baik 

71 ≤ x ≤  85 Baik 

85 ≤ x ≤ 100 Sangat Baik 

 

Untuk menganalisa data wawancara dilakukan dengan 

mengelompokan hasil wawancara dengan siswa dan disajikan dalam 

bentuk kalimat dan disusun dalam bentuk rangkuman hasil wawancara 

siswa. 

5. Hasil angket respon siswa 

SS = Sangat Setuju (pernyataan positif skor 4, pernyataan negatif skor 1) 

S = Setuju (pernyataan positif skor 3, pernyataan negatif skor 2) 

TS = Tidak Setuju (pernyataan positif skor 2, pernyataan negatif skor 3) 

STS = Sangat Tidak Setuju (pernyataan positif skor 1, pernyataan negatif 

skor 4) 

Kategori rata-rata skor : 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

(Mardapi, 2008:118) 
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F. Indikator Keberhasilan  

Ketuntasan belajar matematika siswa pada pokok bahasa operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui model Quantum 

teaching  meliputi tiga aspek, yaitu: 

1. Kelas dikatakan tuntas apabila 85% dari jumlah siswa yang ada  di kelas 

mendapatkan nilai ≥ 60 atau sesuai dengan KKM. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar rana afektif dari setiap siklus dengan 

ketuntasaan belajar 85% dari jumlah siswa dengan kriteria sangat baik. 

3. Adanya penungkatan hasi belajar pada ranah psikomotorik setiap siklus 

dengan ketuntasan belajar 85% dari jumah siswa siswa dengan kriteria 

sangat baik. 
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No Kegiatan Biaya / Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 

 

 

 

 

1 

Bahan dan Perawatan Penelitian 

ATK 50.000 50.000 

Kertas 50.000 50.000 

Kuota Data 50.000 50.000 

Foto copy 50.000 50.000 

Double tape 20.000 20.000 

Penggaris besi 30.000 30.000 

 

 

2 

Biaya perjalanan 

Penelitian 120.000 480.000 

Oprasional pembuatan media 20.000 20.000 

Pembuatan media pembelajaran 250.000 250.000 

Jumlah:                                                                                                       1.000.000 

Terbilang: Satu juta rupiah 

 

 

 

No Kegiatan Waktu/Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Studi Pustaka         

2 Survey Pendahuluan         

3 Pengambilan data         

4 FGD hasil data         

5 Penyusunan laporan         

 

 


