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ABSTRAK 

 

   Tujuan penelitian ini yaitu menguji keefektifan model Quantum Teaching terhadap 

aktivitas dan hasil belajar bangun datar siswa kelas III SDN 7 Mintaragen Kota Tegal. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SDN 1 dan 7 Mintaragen Kota Tegal 

tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 77 siswa yang terdiri dari 41 di kelas eksperimen 

dan 36 di kelas kontrol. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only Control Design. Metode analisis data 

penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis terdiri atas uji normalitas dan homogenitas serta 

analisis akhir berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian 

hipotesis aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (0,357 > -1,697) dan 

pengujian hipotesis hasil belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (0,000 > -1,697) 

sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa yang menerapkan model Quantum Teaching lebih 

tinggi daripada yang menerapkan model konvensional. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Quantum Teaching terbukti efektif terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar. 

 

Kata Kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, dan model quantum teaching. 

 

ABSTRACT 

 
   The purpose of this research was to examine the effectiveness of  Quantum 

Teaching  models on the activities and learning outcome of geometry on the third (3
rd

) 

grade students of SDN 7 Mintaragen Tegal. The population in this research were the third 

(3
rd

) grade Students of SDN 1 and 7 Mintaragen Tegal in the academic year of 2014/2015, 

there were 77 students which consist of 41 in experiment class and 36 in control class. The 

experiment design that used in this research was Quasi Experimental Design in the form of 

Posttest-Only Control Design. The Data analysis metode of this research covered 

prerequisite analysis test which consist of normality and homogeneity test also  final 

analysis that was hypothesis test using t test. The result of hypothesis experimental of 

students learning activities showed that tcount > ttable (0,357 > -1,697) and the hypothesis 

experimental of students learning outcomes showed that tcount > ttable (0,000 > -1,697) so 

that the activities and students learning outcomes which applying Quantum Teaching 

models were higher than conventional models. Therefore, it can be concluded that the 

application of Quantum Teaching models shown to be effective againts the activities and 

students learning outcomes in mathematics on the geometry. 

 

Keyword: learning activities, learning outcomes, and quantum teaching model. 



Pendahuluan 

   Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Susanto (2013) 

menyatakan, bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. 

Matematika menurut Sriraman (2008): 

“The etymology of the word ‘‘mathematics’’ can be traced to Greek roots 

with meanings such ‘‘a thing learned’’ (mathein is the verb ‘‘to have 

learned’’) and, from that, ta mathe^matika, ‘‘learnable things’’ and, ‘‘to 

think or have one’s mind aroused” 

 

       Menjelaskan bahwa, kata “matematika” dapat ditelusuri dari akar Yunani yang 

berarti “sesuatu yang dipelajari” (mathein adalah kata kerja “telah belajar”), maka dari itu ta 

mathe^matika, “hal yang dipelajari” dan “membuat seseorang terangsang dalam penalaran 

berpikir”. Hudoyo dalam Aisyah (2007), matematika berkenaan dengan ide (gagasan-

gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika 

berkaitan dengan konsep abstrak. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Susanto (2013). 

Berdasarkan perkembangan kognitif, maka anak usia sekolah dasar pada umumnya 

mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena 

keabstrakannya matematika relatif tidak mudah untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar 

pada umumnya. Diantara sekian banyak materi matematika di sekolah dasar, salah satunya 

yaitu bangun datar. Susanto (2013) menyatakan bahwa, salah satu kompetensi atau 

kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu menentukan sifat dan 

unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, 

keliling, luas, dan volume. Untuk mencapai kompetensi tersebut, guru sebagai seorang 

pendidik yang profesional seharusnya dapat mengupayakan agar kompetensi tersebut dapat 

dimiliki oleh siswa. Namun, dalam proses pembelajaran guru belum menerapkan 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Guru masih menerapkan pembelajaran 

dengan model konvensional, dimana guru aktif sedangkan siswa pasif. Hal ini membuat 

siswa merasa bosan dan jenuh, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran kurang maksimal. 

   Berdasarkan permasalahan tersebut, guru seharusnya dapat mengupayakan suatu 

inovasi baru terhadap pembelajaran sehingga kompetensi pembelajaran matematika dapat 

tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, Guru harus mampu membangkitkan aktivitas 



belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Desmita (2012) 

menyatakan, karakteristik siswa pada usia sekolah dasar masih senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung. Melihat perkembangan anak usia sekolah dasar yang masih senang 

merasakan atau melakukan sesuatu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

melibatkan anak untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan model 

pembelajaran inovatif yang mengaktifkan siswa dalam pembelajaran matematika sehingga 

berdampak pada adanya dominasi kegiatan pembelajaran oleh siswa, sedangkan guru 

bertindak sebagai fasilitator saja. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

mengaktifkan siswa dan dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu model 

Quantum Teaching. Quantum Teaching merupakan model pembelajaran yang membantu 

siswa untuk memperoleh kompetensi belajar secara aktif, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui keefektifan model quantum teaching terhadap 

aktivitas dan hasil belajar bangun datar siswa kelas III SDN 1, 3, 7 Mintaragen Kota Tegal.   

 

Metode Penelitian 

    Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pokok dalam proses pendidikan. 

Pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Proses pembelajaran yang baik merupakan proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu model pembelajaran 

yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar, salah satunya yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Melalui penerapan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa, maka siswa akan lebih mendominasi dalam pembelajaran dan guru 

hanya sebagai fasilitator bagi siswa sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. DePorter (2014) menyatakan bahwa, Quantum Teaching merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar 

momen belajar yang mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi 

kesuksesan siswa. Interaksi tersebut akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa 

menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi siswa sendiri dan bagi orang lain. 

   Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 1 dan 7 Mintaragen 

Kota Tegal yang berjumlah 77 siswa yang terdiri dari 41 siswa kelas III SD Negeri 1 

Mintaragen Kota Tegal dan 36 siswa kelas III SD Negeri 7 Mintaragen Kota Tegal. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random sampling. Nurhayati 



(2008), simple random sampling digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan 

cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama 

besar untuk diambil sebagai sampel. Adapun penentuan jumlah sampel yaitu dengan 

menjumlahkan siswa dari kedua SD tersebut, kemudian mencocokkannya dengan tabel 

Krecjie dengan taraf signifikan 5%, lalu membaginya kedalam masing-masing kelas dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Sampel tiap kelas = 
������	�	�
�	�����	����

������	�������	
 x sampel dalam tabel Krecjie. 

   Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, diketahui sampel yang 

berasal dari siswa kelas III SD Negeri 1 Mintaragen sebanyak 35 siswa dan Kelas III SD 

Negeri 7 Mintaragen sebanyak 31 siswa. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat 

dan variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran 

matematika materi bangun datar, sedangkan variabel bebasnya yaitu penerapan model 

Quantum Teaching. 

   Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari: 

Ho1: Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching tidak lebih tinggi dari pada model 

konvensional. 

Ha1: Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching lebih tinggi dari pada model 

konvensional. 

Ho2: Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

penerapan model Quantum Teaching tidak lebih tinggi dari pada model konvensional. 

Ha2: Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

penerapan model Quantum Teaching lebih tinggi dari pada model konvensional. 

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, 

observasi, dan tes. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

yaitu berupa dokumen, lembar observasi, dan soal-soal tes. Instrumen untuk mengukur 

aktivitas belajar siswa yaitu berupa lembar observasi aktivitas belajar, sedangkan instrumen 

untuk mengukur hasil belajar siswa yaitu berupa soal-soal tes yang diujikan pada akhir 

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen Quasi Experimental Design 

yang merupakan pengembangan dari True Experimental Design, dengan alasan bahwa 



peneliti dalam melakukan eksperimen ini tidak mutlak mampu mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Adapun bentuk dari desain eksperimen 

yang akan digunakan peneliti yaitu bentuk Posttest-Only Control Design yang diadaptasi 

dari True Experimental Design. 

   Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji kesamaan rata-rata. 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kontrol sama atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian kesamaan rata-rata 

menggunakan data nilai matematika hasil UAS gasal siswa kelas III SDN 1 Mintaragen 

Kota Tegal sebagai kelas kontrol dan siswa kelas III SDN 7 Mintaragen Kota Tegal sebagai 

kelas eksperimen tahun ajaran 2014/2015. 

   Setelah melakukan uji kesamaan rata-rata, kemudian dilakukan penelitian pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian diawali dengan melaksanakan proses 

pembelajaran pada kedua kelas tersebut sebanyak tiga kali pertemuan. Kelas eksperimen 

diberi perlakuan berupa penerapan model Quantum Teaching, sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran dilaksanakan dengan penerapan model konvensional. Pada akhir 

pembelajaran dilakukan tes akhir untuk mengetahui apakah model Quantum Teaching 

efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dari kedua kelas setelah mendapat 

pembelajaran dengan materi yang sama, namun perlakuan yang diberikan berbeda yaitu 

penerapan model Quantum Teaching dan penerapan model konvensional. 

   Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan terlebih dahulu dilakukan 

uji validitas logis. Pengujian validitas logis dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai ahli 1 

yaitu Yuli Witanto (dosen pembimbing) dan penilai ahli 2 yaitu Kamiludin (guru kelas III 

SD Negeri 1 Kramat Kabupaten Pemalang). Setelah dilakukan uji validitas logis, 

selanjutnya soal-soal tersebut diujicobakan kepada siswa di SD Negeri 3 Mintaragen Kota 

Tegal. Setelah soal diujicobakan dilakukan validitas item soal. Dalam penelitian ini, 

pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 20 dengan menggunakan 

menu Analyze > Scale > Reliability Analysis. Pengambilan keputusan untuk menentukan 

suatu item layak digunakan atau tidak, maka batas nilai minimal korelasi 0,30 bisa 

digunakan. 

   Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik 

cronbach alpha dalam program SPSS versi 20. Menu yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas yaitu Analyze > Scale > Reliability Analysis pada program SPSS versi 20. 

Pengambilan keputusan suatu item reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai 

alpha 0,6. Sekaran (1992) dalam Priyatno (2012) menyatakan bahwa, reliabilitas kurang 



dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Selain 

pengujian validitas dan reliabilitas, dilakukan juga uji taraf kesukaran dan daya beda soal. 

Dalam penelitian ini pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal dengan betul pada setiap butir soal 

dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Sementara itu, pengujian daya beda 

diperoleh dari hasil penghitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding 

siswa pada kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok 

bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). 

   Uji prasyarat analisis dilaksanakan untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji 

prasyarat analisis terdiri dari uji kesamaan rata-rata, uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada dua kelas 

yang akan digunakan sebagai subjek penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan 

bahwa data setiap variabel yang dianalisis berdistribusi normal. Uji homogenitas dilakukan 

untuk menyelidiki terpenuhi atau tidaknya sifat homogen pada varians antar kelompok 

setelah dilakukan uji normalitas. Uji kesamaan rata-rata menggunakan uji independent 

sample t test, Uji normalitas data menggunakan uji Liliefors atau Kolmogorov-Smirnov, dan 

Uji homogenitas menggunakan uji Levene’s. Penghitungannya menggunakan program 

SPSS versi 20. 

   Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menyimpulkan hasil 

penelitian yaitu menguji aktivitas dan hasil belajar matematika materi bangun datar dari 

kedua kelompok setelah masing-masing mendapat perlakuan. Apakah penerapan model 

Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar ataukah tidak, dapat diketahui melalui 

analisis akhir dengan uji t. Sebelum melakukan analisis akhir, dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas. Apabila hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal dan 

homogen, maka dilanjutkan analisis akhir dengan menggunakan teknik independent 

samples t test. Tetapi apabila hasil pengujian menunjukkan data tidak berdistribusi normal, 

maka analisis akhir cukup menggunkan uji nonparametris, yaitu uji u mann whitney. 

Priyatno (2012), untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan 

membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung > ttabel, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

Hasil dan Pembahasan 

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model Quantum Teaching 

terhadap aktivitas dan hasil belajar bangun datar siswa kelas III SDN 1, 3, 7 Mintaragen 



Kota Tegal. Tujuan tersebut dilatarbelakangi bahwa proses pembelajaran masih 

menggunakan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, sehingga siswa hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan pada akhirnya pembelajaran kurang 

bermakna bagi siswa. Hal ini mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. Peneliti menerapkan model Quantum Teaching pada kelas eksperimen dengan 

harapan pembelajaran akan bermakna dan hasil belajar siswa kelas III akan meningkat. 

   Peneliti memilih menerapkan model Quantum Teaching, karena model tersebut 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang efektif mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran. DePorter (2014) menyatakan, Quantum Teaching merupakan salah 

satu model pembelajaran yang mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam 

dan di sekitar momen belajar yang mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2013), bahwa 

pengajaran efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri.  

   Penerapan model Quantum Teaching, siswa kelas eksperimen dalam proses 

pembelajaran merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Desmita (2012), karakteristik siswa pada usia sekolah dasar masih senang 

bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Dengan demikian maka aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas III menjadi meningkat. Pada kelas eksperimen, siswa belajar menemukan 

sesuatu dengan cara mengamati objek. Siswa mengamati bangun datar yang dipelajari untuk 

mengetahui sifat dari bangun datar tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Harold Spears dalam Siregar (2010), learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something them selves, to listen, to follow direction (Belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar dan 

mengikuti aturan). 

   Tahap awal dalam pelaksanaan penelitian setelah proposal penelitian telah 

disetujui yakni menyusun instrumen. Pada penelitian ini instrumen berupa lembar aktivitas 

belajar dan soal pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban yang berjumlah 60 butir. 

Instrumen tersebut diujicobakan pada siswa kelas III SDN 3 Mintaragen Kota Tegal. 

Setelah diujicobakan, hasil instrumen diolah menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program 

SPSS versi 20 dengan menggunakan menu Analyze > Scale > Reliability Analysis. 

Pengambilan keputusan untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, maka 



batas nilai minimal korelasi 0,30 bisa digunakan. Dari perhitungan, soal yang valid 

berjumlah 41 butir sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 19 butir. Pengujian 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik cronbach alpha dalam 

program SPSS versi 20. Menu yang digunakan untuk menguji reliabilitas yaitu Analyze > 

Scale > Reliability Analysis. Soal yang reliabel 41 butir soal dari 41 butir soal yang valid. 

Kemudian diuji tingkat kesukarannya didapat 17 butir soal kategori mudah, 15 butir soal 

kategori sedang, dan 9 butir soal kategori sukar. Uji selanjutnya yaitu uji daya beda soal, 

diperoleh 5 butir soal kategori baik sekali, 5 butir soal kategori baik, 13 butir soal kategori 

cukup, dan 18 butir soal kategori jelek. 

   Setelah soal diujicobakan dan dianalisis, kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan 

penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 28 

Maret 2015 di SDN 1 dan 7 Mintaragen Kota Tegal tahun pelajaran 2014/2015. 

Pembelajaran dilaksanakan di kelas III SDN 1 Mintaragen Kota Tegal sebagai kelas kontrol 

dan SDN 7 Mintaragen Kota Tegal sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2015 untuk pertemuan pertama. Pertemuan 

ke dua dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015. Pertemuan ke tiga dilaksanakan pada 

tanggal 23 Maret 2015. Sementara itu, untuk pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 25 Maret 2015 untuk pertemuan pertama. Pertemuan ke dua pada tanggal 26 

Maret 2015. Pertemuan ke tiga pada tanggal 27 Maret 2015. 

   Setelah melakukan aktivitas belajar selama tiga pertemuan, siswa mengerjakan 

soal posttest, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam 

memahami materi bangun datar. Dari hasil posttest diperoleh rata-rata nilai kelas 

eksperimen sebesar 70. Perolehan hasil belajar (posttest) tak terlepas dari dampak aktivitas 

belajar yang telah dilakukan. Pada pertemuan pertama, perolehan skor aktivitas belajar 

sebesar 71%, pertemuan ke dua sebesar 76%, dan pertemuan ke tiga sebesar 81%. 

Persentase nilai aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama termasuk dalam kriteria 

tinggi, lalu pertemuan kedua dan ketiga pada kelas eksperimen termasuk dalam kriteria 

sangat tinggi. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan pendapat Gagne dalam 

Suprijono (2012), bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas. 

   Aktivitas siswa di kelas kontrol selama pembelajaran diamati dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Melalui lembar pengamatan, 

diketahui bahwa nilai aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama sebesar 68%, 

pertemuan kedua sebesar 75%, dan pertemuan ketiga sebesar 81%. Persentase nilai aktivitas 



belajar siswa pertemuan pertama termasuk dalam kriteria tinggi,  pertemuan kedua, dan 

ketiga pada kelas kontrol termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Setelah menjalankan tiga 

kali pertemuan, siswa mengerjakan soal posttest yang bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan siswa dalam memahami materi bangun datar. Melalui posttest, diketahui 

bahwa rata-rata nilai posttest siswa di kelas kontrol yaitu 66. 

      Nilai aktivitas dan hasil belajar siswa baik di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol diuji secara empiris dan statistik. Uji hipotesis aktivitas belajar siswa menggunakan 

uji empiris yaitu (O4:O2) menurut Sugiyono (2013). Tingkat keefektifan model Quantum 

Teaching yaitu (O4:O2) = (74,29: 75,23). Sedangkan uji hipotesis secara statistik 

menggunakan uji independent sample t test melalui program SPSS versi 20 menunjukkan 

bahwa nilai thitung sebesar 0,357, langkah selanjutnya yaitu membandingkan thitung dengan 

ttabel dengan � = 0,05 dan df = n–1 atau 31-1 = 30 dan hasil diperoleh untuk ttabel sebesar -

1,697 menurut Priyatno (2012). Dengan thitung = 0,357 dan ttabel = -1,697, kemudian 

dilakukan pengambilan keputusan, ketentuannya jika thitung > ttabel maka Ho ditolak, dan Ha 

diterima. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa thitung > ttabel (0,357 > -1,697). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar matematika materi bangun datar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dengan kata lain, model Quantum Teaching 

efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika materi bangun datar siswa. 

   Nilai posttest yang diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil posttest, diperoleh nilai 

rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen sebesar 70 sedangkan di kelas kontrol 

sebesar 66. Dilihat dari perolehan rata-rata hasil belajar, kelas eksperimen yang 

menerapkan model Quantum Teaching memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada kelas kontrol yang menerapkan model konvensional. 

      Pengujian hipotesis hasil belajar siswa dilakukan dengan menggunakan uji secara 

empiris dan statistik. Pengujian keefektifan secara empiris yaitu (O4:O2) menurut Sugiyono 

(2013). Secara empiris tingkat keefektifan model Quantum Teaching yaitu (O4:O2) = 

(66:70). Sedangkan uji statistik yaitu menggunakan uji independent sample t test melalui 

program SPSS versi 20, yang menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,000, langkah 

selanjutnya yaitu membandingkan thitung dengan ttabel dengan � = 0,05 dan df = n–1 atau 31-

1 = 30 dan hasil diperoleh untuk ttabel sebesar -1,697 menurut Priyatno (2012). Dengan thitung 

= 0,000 dan ttabel = -1,697, kemudian dilakukan pengambilan keputusan, ketentuannya jika 

thitung > ttabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat 

bahwa thitung > ttabel (0,000 > -1,697). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 



matematika materi bangun datar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Dengan kata lain, model Quantum Teaching efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi bangun datar siswa. 

                Berdasarkan deskripsi data dan pengujian hipotesis penelitian, diketahui bahwa 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan model Quantum Teaching lebih tinggi 

daripada aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan model konvensional pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar. Penerapan model Quantum Teaching dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dikarenakan dalam pembelajaran siswa 

menemukan sendiri mengenai konsep yang sedang dipelajari yaitu dengan cara 

mengidentifikasi suatu bangun datar untuk memperoleh sifat-sifat yang dimiliki. Melalui 

identifikasi yang dilakukan, siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan 

cara mengalami sehingga aktivitas dan hasil belajar mengalami peningkatan. Hal tersebut 

sesuai dengan salah satu kerangka dalam TANDUR yang dikemukakan oleh DePorter 

(2014) yaitu alami, siswa belajar pada suasana yang nyata sehingga mampu merasakan 

pengalaman konkret. Belajar pada kehidupan nyata bukan hanya sekadar teori tetapi siswa 

mengalami sehingga dapat dimengerti siswa. Ketika para siswa menemukan sesuatu sendiri, 

siswa menjadi lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dengan 

demikian, pembelajaran yang dilakukan pun menjadi lebih bermakna. Disamping itu, ketika 

siswa mengalami, maka siswa dapat mengkodekannya ke memori jangka panjang, baik 

secara visual maupun verbal. Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan penelitian bahwa 

model Quantum Teaching efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar. Dengan demikian, dapat digeneralisasikan 

bahwa model Quantum Teaching merupakan model yang efektif terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

 

Simpulan 

   Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang telah 

dilaksanakan di SDN 1 dan 7 Mintaragen Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan model Quantum Teaching efektif untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa materi bangun datar dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Di kelas eksperimen, rata-rata nilai 

aktivitas belajar siswa sebesar 76, sedangkan di kelas kontrol hanya 74,29 dan hasil belajar 

di kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 70, sedangkan di kelas kontrol hanya 66. 

Selain hal tersebut, model Quantum Teaching juga berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil 



belajar siswa yang ditandai dengan nilai thitung > ttabel (0,357 > -1,697) pada aktivitas belajar 

siswa sedangkan nilai hasil belajar siswa dibuktikan dengan thitung > ttabel (0,000 > -

1,697). 
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