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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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4. Live happily! (Ludwig Witgenstein) 
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ABSTRAK 

Setiawan, W. N. 2016. Pembelajaran Quantum Teaching Berbantuan Media Visual 
Interaktif Berbasis Ren'py untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
SPLDV. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Mulyono, M.Si. dan 

Pembimbing Pendamping Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 

Kata kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Quantum Teaching, Ren'py.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMP 

Negeri 2 Boja, peserta didik kelas VIII masih mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal yang berbentuk pemecahan masalah dalam materi SPLDV. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model yang menunjang dalam pembelajaran 

yang mudah dan menyenangkan. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model 

pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media visual interaktif berbasis 

Ren'py.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah: (1) 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran visual 

interaktif berbasis Ren'py lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori; (2) 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching dengan menggunakan media pembelajaran 

visual interaktif berbasis Ren'py mencapai ketuntasan klasikal; (3) proporsi 

ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran visual interaktif 

berbasis Ren'py lebih tinggi dari ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran ekspositori; dan (4)  rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik yang diajar dengan  menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran visual interaktif berbasis 

Ren'py mencapai KKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 

Boja. Dengan teknik cluster random sampling dipilih dua kelas sebagai sampel 

penelitian. Kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII H sebagai kelas 

kontrol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Peserta didik 

kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan klasikal. Proporsi ketuntasan klasikal 

peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen  mencapai KKM.

Simpulan yang diperoleh adalah kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik dengan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media visual 

interaktif berbasis Ren'py pada materi SPLDV lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dengan pembelajaran ekspositori.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. 

Pendidikan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat bangsa. Demi meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pendidikan di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai usaha dan 

perubahan di bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan 

senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang terjadi 

diantaranya perubahan metode mengajar, kurikulum, buku-buku pelajaran, materi 

pelajaran, media pembelajaran dan model pembelajaran.  

 Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Proses 

pembelajaran haruslah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang  yang  cukup bagi  prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
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minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Guru tidak hanya 

berperan sebagai pengajar tetapi sekaligus sebagai motivator dan fasilitator dalam 

belajar. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, 

yaitu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, mudah dan menyenangkan. Suasana yang 

kondusif dan menyenangkan dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi tidak 

menjemukan dan lebih mudah menyerap informasi yang diberikan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. 

 Matematika merupakan mata pelajaran yang dibutuhkan dan perlu dikuasai 

oleh peserta didik. Secara garis besar, tujuan pembelajaran matematika untuk 

semua jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar peserta didik mampu 

memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasannya dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan (Sukamto, 2013:92). 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Namun, secara realita 

pembelajaran matematika masih dirasakan sulit bagi peserta didik yang 

mempelajarinya. Hal ini dikarenakan matematika menuntut peserta didik untuk 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan terutama sifat khusus dari 

matematika yang memiliki objek abstrak. Tidak sedikit peserta didik yang merasa 

takut dan kesulitan dalam belajar matematika sehingga menyebabkan peserta didik 

malas dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

pembelajaran matematika yang mudah, menyenangkan, dan dapat meningkatkan 
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motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan 

memotivasi dapat diwujudkan dengan bantuan model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang tepat. 

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 2 Boja pada tanggal 1 

Oktober 2015, guru matematika SMP Negeri 2 Boja menggunakan model 

ekspositori dalam menyampaikan materi. Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu 

Neni Triyana, S.Pd., guru matematika SMP Negeri 2 Boja, menunjukkan bahwa 

peserta didik kelas VIII, dalam materi SPLDV, masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita yang menuntut pemecahan masalah matematika. 

Kesulitan peserta didik antara lain karena soal-soal pemecahan masalah 

memerlukan pengerjaan waktu yang lebih lama dibanding soal biasa. Selain itu 

minat peserta didik untuk belajar matematika rendah, dikarenakan proses belajar 

yang monoton. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neni Triyana, S.Pd., hasil 

belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Boja pada materi SPLDV belum 

optimal.  Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sekaligus 

hasil belajar pada materi SPLDV, tidak cukup hanya menggunakan model 

ekspositori. Akan tetapi, perlu diberikan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada materi SPLDV. Pembelajaran yang 

dimaksud haruslah merupakan pembelajaran matematika yang mudah, menarik, 

dan memotivasi peserta didik. 

 Menurut Susiani et al. (2013), model pembelajaran Quantum Teaching

merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pentingnya 

penciptaan hubungan sosial yang dinamis antara para peserta didik dan juga antar 
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peserta didik dengan pendidik. Model pembelajaran ini juga menekankan tentang 

pentingnya pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi 

para peserta didiknya, dengan prinsip kebermaknaan dan berupaya memasuki dunia 

peserta didik agar nantinya mampu mengantarkan pesan-pesan pembelajaran ke 

dunia tersebut. Model pembelajaran Quantum Teaching menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, dengan menggunakan unsur yang ada pada peserta didik dan 

lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi dalam kelas. Asasnya adalah 

“bawalah dunia peserta didik ke dunia guru, antarkan dunia guru ke dunia peserta 

didik”. Melalui Quantum Teaching peserta didik akan diajak belajar dalam suasana 

yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta didik akan lebih bebas 

menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Pembelajaran Quantum

Teaching ini haruslah didukung dengan alat atau media pembelajaran yang tepat.

 Namun kenyataannya, model pembelajaran Quantum Teaching belum 

banyak diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia. Di samping 

model tersebut tergolong baru dan belum banyak dikenal oleh 

komunitas pendidikan di Indonesia, kebanyakan guru lebih suka 

mengajar dengan model ekspositori, yaitu model pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered instruction). Guru bertindak 

sebagai satu-satunya sumber belajar, menyajikan pelajaran dengan 

metode ceramah, latihan soal atau drill, dan sedikit sekali atau bahkan 

tanpa media pendukung (Prasetyani, 2012:3). 

 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

komputer kini menjadi salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran. 

Dengan interaktifnya yang kemampuan interaktifnya yang tinggi, komputer dapat 

dijadikan sebagai sarana penyampaian untuk memperoleh umpan balik dari peserta 

didik (Setiawan, 2012:46). Ren'py merupakan salah satu perangkat lunak berbasis 

Python yang dikembangkan sebagai engine permainan novel visual di berbagai 
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sistem operasi. Tampilan Ren’py yang dinamis dan interaktif menjadikan media ini 

sangat menarik untuk digunakan. Pemanfaatan Ren’py akan membuat penyampaian 

materi pelajaran menjadi lebih terorganisasi, bersemangat dan hidup serta 

memudahkan guru dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan Ren'py dapat menampilkan penyampaian 

materi secara menarik dan informatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi peserta didik. Penggunaan Ren'py dalam penelitian ini adalah untuk 

menyajikan permasalahan-permasalahan pemecahan masalah dalam bentuk soal 

cerita, sedangkan model Quantum Teaching mengenalkan pengalaman baru dalam 

belajar dan sekaligus mengkonstruk pengetahuan peserta didik. Sehingga dengan 

model pembelajaran Quantum Teaching dan media pembelajaran Ren'py peserta 

didik mampu dan terampil menyelesaikan masalah dalam soal dengan langkah-

langkah yang tepat. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

pembelajaran matematika. Permasalahan tersebut antara lain: (1) peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 2 Boja kesulitan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

SPLDV; (2) hasil belajar peserta didik pada materi SPLDV belum optimal; dan (3) 

Pembelajaran dengan model ekspositori belum cukup untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam materi SPLDV. Pembelajaran tersebut haruslah 

pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan sehingga sekaligus 

dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah matematika 
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peserta didik. Model pembelajaran Quantum Teaching menawarkan strategi 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu melakukan penelitian tentang 

pemanfaatan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah materi SPLDV. 

1.2 Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori?

(2) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py mencapai ketuntasan  klasikal? 

(3) Apakah proporsi ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih tinggi dari ketuntasan 

klasikal peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran ekspositori? 

(4) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan 
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media pembelajaran berbasis Ren'py mencapai KKM? 

1.3 Tujuan Penelitian

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui  apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

berbantuan media pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih baik 

daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

(2) Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

menggunakan media pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py mencapai 

ketuntasan klasikal. 

(3)  Untuk mengetahui apakah proporsi ketuntasan klasikal peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching

berbantuan media pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih tinggi 

dari ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

ekspositori. 

(4) Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang diajar dengan  menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching berbantuan media pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py 

mencapai KKM. 
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1.4 Manfaat Penelitian

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai konsep  materi 

SPLDV sekaligus memperoleh makna dalam pembelajaran tersebut. 

b. Mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik pada materi SPLDV. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini berupa perangkat 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada materi SPLDV. 

b. Guru dapat menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan model 

pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran 

berbasis Ren'py pada pembelajaran matematika materi SPLDV. 

3. Bagi Sekolah 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik 

untuk sekolah dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses 

pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika, serta tercapainya ketuntasan motivasi belajar 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di sekolah dan memiliki dasar-dasar kemampuan 
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mengajar serta kemampuan mengembangkan pembelajaran model 

Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran berbasis Ren'py. 

b. Peneliti mampu mengetahui dan memahami bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah materi SPLDV peserta didik kelas VIII ketika 

diterapkan pembelajaran model Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran berbasis Ren'py.

1.5 Penegasan Istilah

 Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul proposal skripsi dan 

rumusan masalah yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai 

berikut. 

1.5.1 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan nilai minimal yang harus 

diperoleh peserta didik dalam suatu tes agar dapat dikatakan tuntas dalam mengikuti 

pembelajaran tentang suatu kompetensi dasar tertentu. Dalam penelitian ini, KKM 

peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran matematika adalah 76, sedangkan 

ketuntasan klasikal dalam satu kelas adalah 75% dari seluruh peserta didik dalam 

suatu kelas mencapai KKM. Besaran KKM tersebut merupakan kriteria yang 

digunakan pada mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Boja. 

1.5.2 Ren'py 

 Ren'py merupakan salah satu  engine permainan novel visual yang ditulis 

dalam bahasa pemrograman Python. Dalam penelitian ini program Ren'py

digunakan sebagai media pembelajaran yang berbentuk novel visual. Novel visual 



10

merupakan sebuah permainan visual interaktif yang memadukan cerita novel 

dengan visualisasi dan ilustrasi grafis. Selain itu dapat juga memasukkan unsur 

audio, animasi gambar dan video ke dalam permainan novel visual. Keuntungan 

menggunakan Ren'py sebagai basis membuat permainan adalah tampilannya yang 

interaktif dan user-friendly serta sifatnya yang multiplatform artinya mendukung 

banyak sistem operasi. Selain itu Ren'py juga merupakan program open-source,

sehingga program ini gratis dan tidak diperjualbelikan. Ren’py dapat langsung 

diunduh pada www.renpy.org.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

 Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang masing -masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

 Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

 Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

dan penutup. 

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir dan 

hipotesis. 
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BAB III : Metode penelitian, berisi metode penentuan subjek penelitian, 

variabel penelitian, desain penelitian, langkah-langkah penelitian; 

metode pengumpulan data, instrumen dan analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V : Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

1.6.3 Bagian Akhir 

 Merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi dan tabel-tabel 

yang digunakan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belajar 

 Konsep tentang belajar ada beraneka ragam. Perbedaan ini dikarenakan latar 

belakang pandangan maupun teori yang dipegang. Berikut ini disajikan beberapa 

pengertian tentang belajar. 

1. Gage dan Berliner sebagaimana dikutip Rifa'i (2009:82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. 

2. Gagne sebagaimana dikutip oleh Rifa'i (2009:82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung 

selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari 

proses pertumbuhan 

3. Menurut Morgan et.al. sebagaimana dikutip oleh Rifa'i (2009:82) belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek 

atau pengalaman. 

 Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku.
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 Menurut Sugandi (2007:7) teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-

prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui 

eksperimen. Berikut ini beberapa teori belajar yang melandasi pembahasan dalam 

penelitian ini. 

2.1.1.1 Teori Belajar Piaget

 Sugandi (2007:35-36) mengemukakan tiga prinsip utama dalam pembelajaran 

menurut Piaget.

1. Belajar aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Sehingga untuk membantu perkembangan kognitif 

anak perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak dapat 

belajar sendiri misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol-simbol, 

mengajukan pertanyaan dan menjawab sendiri, membandingkan penemuan 

sendiri dengan penemuan temannya. 

2. Belajar lewat interaksi sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya 

interaksi di antara subyek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama, baik 

di antara sesama, anak-anak maupun dengan orang dewasa akan membantu 

perkembangan kognitif mereka. Tanpa interaksi sosial perkembangan kognitif 

anak akan tetap bersifat egosentris. Sebaliknya lewat interaksi sosial, 

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya 

khasanah kognitif anak akan diperkaya dengan macam-macam sudut 

pandangan dan alternatif tindakan. 
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3. Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya  

berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh peserta didik apabila 

peserta didik dengan objek/orang dan peserta didik selalu mencoba 

membentuk pengertian dari interaksi tersebut. 

 Dengan demikian, teori belajar Piaget mendukung pelaksanaan model 

pembelajaran Quantum Teaching. Di dalam pembelajaran Quantum Teaching, 

pendidik dan peserta didik bersama-sama aktif dalam berinteraksi. Peserta didik 

aktif mengkonstruksi pengetahuan dan belajar lewat pengalaman mereka, 

sedangkan pendidik sebagai fasilitator belajar, sehingga tercapai suatu 

pembelajaran yang bermakna. 

2.1.1.2 Teori Belajar Bruner 

 Menurut Bruner dalam Hawa (2007) belajar matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 

materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika itu. Peserta didik harus dapat menemukan keteraturan dengan 

cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif 

yang sudah dimiliki peserta didik. Dengan demikian peserta didik dalam belajar, 

haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang 

tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang 
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harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola 

atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak.

 Dalam Hawa (2007) dijelaskan bahwa penyajian dalam pembelajaran (mode of 

representation) dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut.

1. Tahap enaktif 

Dalam tahap ini peserta didik di dalam belajarnya menggunakan atau 

memanipulasi objek-objek secara langsung. Cara penyajian enaktif ialah 

melalui tindakan. Dengan cara enaktif peserta didik mengetahui suatu aspek 

dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Penyajian enaktif 

didasarkan pada belajar tentang respon-respon dan bentuk-bentuk kebiasaan.

2. Tahap ikonik  

Tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental 

yang merupakan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini, peserta didik 

tidak memanipulasi langsung objek-objek, melainkan sudah dapat 

memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari obyek. Pengetahuan 

disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. 

3. Tahap simbolik  

Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi 

kaitannya dengan objek-objek. Anak mencapai transisi dari pengguanan 

penyajian ikonik ke penggunaan penyajian simbolik yang didasarkan pada 

sistem berpikir abstrak dan lebih fleksibel. Dalam penyajian suatu pengetahuan 

akan dihubungkan dengan sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam 

pikiran dan diproses untuk mencapai pemahaman. 
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 Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan media pembelajaran berupa 

media pembelajaran yang bersifat visual interaktif yang dapat membantu dalam 

penyampaian materi kepada peserta didik serta memberikan gambaran mengenai 

objek yang mewakili suatu konsep. Menurut teori belajar Bruner, media visual 

termasuk dalam tahap ikonik, dimana materi pelajaran diberikan dalam bentuk 

gambar-gambar, yang kemudian diproses di dalam mental peserta didik. Tahap 

visual ini berfungsi sebagai pengantar menuju tahap simbolis dimana pada dasarnya 

objek matematika merupakan objek yang bersifat abstrak. 

2.1.1.3 Teori Belajar Vygotsky 

 Teori Vygotsky menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran. 

Vigotsky berpendapat bahwa bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu 

tersebut dengan orang-orang lain, merupakan faktor yang terpenting yang 

mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Belajar adalah bukan 

suatu proses yang hanya terjadi di dalam jiwa seseorang, atau bukan perkembangan 

perilaku yang bersifat pasif yang dibentuk oleh kekuatan eksternal dan belajar yang 

bermakna itu terjadi apabila individu terlibat dalam kegiatan sosial. Vigotsky dalam 

Rifa'i (2009:229) menyatakan pentingnya konvergensi antara unsur-unsur sosial 

dan praktik dalam belajar dengan menyatakan bahwa peristiwa yang paling penting 

dalam perkembangan intelektual adalah apabila kegiatan percakapan dan praktik 

itu berkonvergensi. Tugas guru adalah menyediakan atau mengatur lingkungan 

belajar peserta didik, dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik, 

serta memberikan dukungan dinamis, sedemikian sehingga setiap peserta didik bisa 

berkembang secara maksimal. Dalam penelitian ini, teori belajar Vygotsky 
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mendukung kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum

Teaching dengan guru sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan baru dimana 

antar peserta didik dan guru aktif berinteraksi, berkerjasama dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan. 

2.1.2 Pembelajaran 

 Proses tindakan belajar pada dasarnya adalah bersifat internal, namun proses 

itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Menurut Briggs sebagaimana dikutip 

oleh Rifa'i (2009:193) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Gagne sebagaimana dikutip oleh Rifa'i (2009:192) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

 Pembelajaran secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Behavioristik  

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus).  

2. Kognitif  

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari.  

3. Gestalt  

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pelajaran 

sedemikian rupa sehingga peserta didik lebih mudah mengorganisirnya 
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menjadi suatu gestalt (bermakna)  

4. Humanistik  

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya.  

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

proses interaksi dan komunikasi antara guru dengan peserta didik, atau antar peserta 

didik. Interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu 

proses belajar ke arah yang lebih baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maka diperlukan model pembelajaran 

yang tepat dengan didukung teori-teori pembelajaran yang ada, seperti teori 

pembelajaran konstruktivisme, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran 

humanistik, dan sebagainya. 

2.1.3 Model Pembelajaran Quantum Teaching

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

 Menurut Suyitno (2011:2) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau 

kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan dapat dicapai dengan lebih 

efektif dan efisien. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model 

pembelajaran jika: (1) ada kajian ilmiah dari penemu atau ahlinya; (2) ada tujuan 

yang ingin dicapai; (3) ada tingkah laku yang spesifik; dan (4) ada lingkungan yang 

perlu diciptakan agar tindakan/kegiatan pembelajaran tersebut dapat berlangsung 

secara efektif.
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2.1.3.2 Pengertian Quantum Teaching 

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala 

nuansanya. Dalam Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan interaksi dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum Teaching berfokus pada 

hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Interaksi yang menjadikan landasan 

dan kerangka untuk belajar (Deporter, 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Quantum Teaching adalah orkestrasi atau simfoni bermacam-macam 

interaksi yang ada mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi 

kesuksesan peserta didik. Unsur tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu: 

konteks dan isi. Konteks adalah latar belakang pengalaman guru. Sedangkan isi 

adalah bagaimana tiap frase musik dimainkan (penyajian) seperti fasilitasi dari ahli 

sang maestro terhadap orkestra dan pemanfaatan dari bakat setiap pemain musik 

dan potensi setiap instrumen.

 Kata Quantum sendiri berarti interaksi yang mengubah energi menjadi 

cahaya. Dengan demikian Quantum Teaching adalah pengubahan bermacam-

macam interaksi yang ada di dalam dan disekitar moment belajar. Interaksi-

interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah peserta didik menjadi 

cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. 

2.1.3.3 Asas Utama Pembelajaran Quantum Teaching

 Menurut Deporter (2005), asas utama Quantum Teaching adalah “bawalah 

dunia peserta didik ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia peserta didik”. 

Dari asas utama ini, dapat disimpulkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan 

dalam pengajaran yaitu mencoba memasuki dunia yang dialami oleh peserta didik. 
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Cara yang dilakukan seorang pendidik yaitu dengan mengaitkan apa yang diajarkan 

pendidik dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang diperoleh dari 

kehidupan rumah, sosial, musik, seni, rekreasi atau akademis mereka. Setelah 

kaitan itu terbentuk, maka dapat membawa mereka ke dalam dunia kita dan 

memberi mereka pemahaman mengenai isi dunia itu. “Dunia kita” dipeluas 

mencakup tidak hanya peserta didik, tetapi juga guru. Akhirnya dengan pengertian 

yang lebih luas dan penguasaan lebih mendalam, peserta didik dapat membawa apa 

yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka dan menerapkannya pada situasi baru.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pembelajaran Quantum Teaching

Ada 5 prinsip Pembelajaran Quantum Teaching yaitu:

(1) segalanya berbicara, artinya segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa 

tubuh guru, dari kertas yang dibagikan hingga rancangan pembelajaran, 

semuanya mengirimkan pesan tentang belajar; 

(2) segalanya bertujuan, semuanya yang terjadi dalam proses belajar mengajar 

mempunyai tujuan; 

(3) pengalaman sebelum pemberian nama, berarti sebelum mendefinisikan, 

membedakan, peserta didik terlebih dahulu telah memiliki atau telah diberikan 

pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama; 

(4) akui setiap usaha, berarti apapun usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik 

haruslah mendapat pengakuan dari guru maupun peserta didik lainnya; dan, 

(5) jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan, setiap usaha belajar yang 

dilakukan layak untuk dirayakan untuk memberi umpan balik dan 

meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. 
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2.1.3.5 Karakteristik Model Pembelajaran Quantum Teaching

 Karakteristik model pembelajaran Quantum Teaching dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Sintakmatik 

Agar proses pembelajaran dengan model Quantum Teaching ini dapat benar-

benar sedinamis mungkin. Maka, perlu melalui tahapan-tahapan di bawah ini 

yang sering dikenal sebagai kerangka rancangan Quantum Teaching

TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, dan Rayakan) 

sebagai berikut. 

a. Tahap Pertama (Tumbuhkan) 

Pada langkah ini guru harus menumbuhkan motivasi dan semangat 

belajar peserta didik. Guru memberi tahu peserta didik bahwa merekalah 

yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri, mengaitkan 

pelajaran dengan masa depan dan berguna dalam dunia nyata, sehingga 

mereka tahu apa manfaat dari apa yang sedang mereka pelajari bagi diri 

mereka. Tumbuhkan dalam hal ini mengacu pada fase menumbuhkan 

minat dengan memuaskan “Apakah Manfaatnya BAgiKu” (AMBAK), 

dan manfaatnya dalam kehidupan mereka (Deporter, 2005) dengan 

proses yang semenarik mungkin. Fase tumbuhkan berperan sangat 

penting karena pada fase inilah peserta didik diajak pergi dari dunianya 

menuju dunia kita sebagai pengajar, dan kita antarkan dunia kita ke 

dalam dunia mereka (Deporter, 2005), tanpa ada rasa keterpaksaan. Guru 

sebagai pendidik pada fase ini dituntut untuk bisa menyiapkan sebuah 
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kejadian menarik yang dapat mengundang minat peserta didik untuk 

membuka mata mereka dan menyerahkan segenap perhatian mereka 

kepada guru. 

b. Tahap Kedua (Alami) 

Guru memberikan pengalaman kepada peserta didik dan memanfaatkan 

hasrat alami otak untuk menjelajah. Karena pengalaman membangun 

keingintahuan, peserta didik dapat menciptakan beberapa pertanyaan 

dalam benak mereka. Saat pengalaman terbentang, guru mengumpulkan 

informasi untuk memaknai pengalaman tersebut. Informasi ini membuat 

yang abstrak menjadi konkrit. Fase alami dimaksudkan untuk 

menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua peserta 

didik dan memberikan peserta didik pengalaman belajar, serta 

menumbuhkan kebutuhan untuk mengetahui. Pengalaman belajar ini 

haruslah dapat mencakup segenap gaya belajar peserta didik, baik itu 

yang memiliki gaya belajar auditori, visual ataupun kinestetik. Menurut 

teori VAK (Visual, Auditori, dan Kinestetik), dalam pembelajaran perlu 

disajikan informasi menggunakan ketig gaya. Hal ini memungkinkan 

semua peserta didik berkesempatan untuk terlibat, tidak peduli gaya apa 

yang mungkin disukai peserta didik (Alfatah, 2013:39). Ketika peserta 

didik diberi pengalaman belajar, mereka akan terus dapat mengingatnya 

karena sistem belajar seperti inilah yang dapat masuk ke dalam sistem 

Long Term Memory mereka.

c. Tahap Ketiga (Namai) 



23

Setelah membuat peserta didik penasaran, penuh pertanyaan mengenai 

pengalaman mereka, maka penamaan dapat memuaskan keingintahuan 

peserta didik. Penamaan memuaskan hasrat alami otak untuk 

memberikan identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. Fase namai 

disini dimaksudkan untuk menyediakan kata kunci, konsep, model, 

rumus, dan strategi belajar sebagai penanda. Kadang, ketika peserta didik 

hanya diberikan penjelasan materi secara intengible tanpa dijelaskan dan 

diterangkan materi apa yang mereka dapat, mereka menjadi bingung dan 

merasa tidak belajar. Bagian inilah yang digunakan untuk menghindari 

kejadian tersebut. Dalam penelitian ini, tahap namai digunakan untuk 

mengubah kalimat-kalimat dalam soal cerita menjadi kalimat-kalimat 

matematika, yakni menjadi sebuah model matematika. Peserta didik 

dibimbing untuk menentukan dan menemukan sendiri variabel-variabel 

yang terdapat dalam soal cerita kemudian menyusunnya menjadi 

persaman-persamaan matematika SPLDV, sehingga peserta didik dapat 

dengan mudah menentukan penyelesaian soal tersebut. 

d. Tahap Keempat (Demonstrasi) 

Demonstrasi adalah menyediakan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menunjukkan bahwa mereka tahu (Deporter, 2005). Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan peserta didik kesempatan untuk 

mempraktekkan apa yang telah mereka terima. Fase ini memiliki peranan 

yang dominan dan penting dalam pembelajaran. Semakin banyak kita 
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memberikan kesempatan melakukan (demonstrasi) kepada peserta didik, 

semakin paham pula mereka terhadap materi yang kita berikan. Guru 

diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan bahwa mereka tahu. Guru memberikan peluang untuk 

menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam 

pembelajaran yang lain dan ke dalam kehidupan mereka serta mampu 

memperagakan tingkat kecakapan mereka dengan pengetahuan yang 

baru saja mereka miliki.  

e. Tahap Kelima (Ulangi) 

Tunjukkan pada peserta didik cara-cara mengulang materi. Pengulangan 

memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa “aku tahu bahwa aku 

tahu ini”.

f. Tahap Keenam (Rayakan) 

Rayakan adalah pengakuan terhadap hasil kerja peserta didik di kelas 

dalam hal perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Rayakan dapat 

dilakukan dalam bentuk pujian, memberikan hadiah atau tepuk tangan. 

Pujian sangat penting keberadaannya dalam proses belajar mengajar. 

Rimm menyebutkan bahwa pujian merupakan komunikator nilai-nilai 

orang dewasa efektif dan menjadi alat yang amat penting bagi orang tua 

(guru) untuk membimbing anak-anak (peserta didik). Kesenangan orang 

tua yang dinyatakan merupakan motivasi awal yang paling kuat (1998:6). 

Tapi meskipun demikian, terlalu banyak pujian juga tidak baik bagi 

mereka. Sebab ketika hal itu terjadi, mereka akan belajar untuk selalu 
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tergantung dan mengharapkan perundingan untuk segala kegiatan 

mereka (Rimm, 1998). Pujian dapat pula dilakukan kepada peserta didik 

meskipun mereka melakukan kegagalan. Pujian ini dapat diartikan 

sebagai sebuah penguatan kepada peserta didik untuk mempertahankan 

mental mereka agar tidak jatuh (down). Hal yang harus kita ingat sebagai 

seorang pengajar dan pendidik adalah bahwa kegagalan itu bukanlah 

suatu aib atau hal yang memalukan. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan 

orang yang paling sukses dan paling dikagumipun ternyata pernah 

melakukan kesalahan fatal yang kelihatannya tidak bisa diperbaiki. 

Semua orang sadar bahwa berbuat salah sesungguhnya sangatlah 

manusiawi (Stein, 2002). 

2. Sistem Sosial 

Sistem sosial model ini menghendaki guru berangkat dari asumsi bahwa guru 

hanya sebagai fasilitator dan reflektor saja. Yang lebih diutamakan adalah 

keaktifan peserta didik. Karena peserta didik bertanggung jawab penuh atas 

pendidikan mereka sendiri. Peran guru lebih dari sekadar pemberi ilmu 

pengetahuan, tetapi guru adalah rekan belajar, model, pembimbing dan 

mengubah kesuksesan peserta didik. Hal ini berarti kewenangan dibagi antara 

peserta didik dan guru. Norma yang berlaku terletak pada kebebasan berfikir 

dan berperilaku saat dalam proses pembelajaran. Ganjaran yang dipakai tidak 

bersifat hukuman namun perayaan. Perayaan dapat memperkuat kesuksesan 

dan motivasi peserta didik. Contoh perayaan antara lain berupa pujian, tepuk 

tangan, empati dari guru, dll. Selain itu untuk menata suasana hati peserta didik, 
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dapat digunakan musik saat proses pembelajaran. 

Guru menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri peserta didik. 

Mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi dan 

bersifat humanistik. Guru juga menyeimbangkan keterampilan akademis, 

keterampilan hidup dan prestasi material peserta didiknya. Serta 

mengintegrasikan totalitas tubuh dalam proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan hasilnya optimal. 

3. Prinsip Reaksi 

Dalam Quantum Teaching guru mampu menumbuhkan kreativitas peserta 

didik, sehingga peserta didik tahu akan manfaat yang telah dipelajarinya. Guru 

mampu berinteraksi dengan peserta didik sehingga tercipta suasana yang 

kondusif dalam proses belajar mengajar dan selanjutnya guru memberikan 

perayaan atas apa yang dicapai oleh peserta didik.

4. Sistem Pendukung 

Sistem pendukung pembelajaran adalah segala sarana yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengubahan lingkungan 

pembelajaran yang semula membosankan menjadi lingkungan pembelajaran 

yang mendukung dapat membuat siswa lebih bersemangat dan rileks dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam 

menata lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, diantaranya 

menggunakan alat bantu, mengatur tempat duduk peserta didik, menghadirkan 

tumbuhan, aroma, dan menghadirkan musik. 

2.1.3.6 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Quantum Teaching
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 Kelebihan model pembelajaran Quantum Teaching antara lain:

(1) berupaya membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu 

saluran pikiran yang sama; 

(2) karena Quantum Teaching lebih melibatkan peserta didik, maka saat proses 

pembelajaran, perhatian peserta didik dapat dipusatkan kepada hal-hal yang 

dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara 

teliti;

(3) karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak; 

(4) proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan; 

(5) peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri; 

(6) karena model pembelajaran Quantum Teaching membutuhkan kreativitas dari 

seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan peserta didik untuk belajar, 

maka secara tidak langsung guru terbiasa untuk berfikir kreatif setiap harinya; 

dan,

(7) pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh 

peserta didik. 

 Kelemahan model pembelajaran Quantum Teaching antara lain:

(1) model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping 

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 
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dengan baik; 

(3) karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang 

peserta didik 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; dan, 

(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. 

2.1.4 Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005:22). Dalam 

pembelajaran, hasil belajar ini sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam memaknai kegiatan 

belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi 

untuk mengukur dan menilai apakah peserta didik sudah menguasai ilmu yang 

dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 Howard Kingsley dalam Sudjana (2005:22) membagi tiga macam hasil 

belajar yaitu:  

(1) keterampilan dan kebiasaan; 

(2) pengetahuan dan pengertian; dan, 
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(3) sikap dan cita-cita. 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yang 

dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut.  

1. Faktor internal 

Faktor internal berasal dari dalam individu yang belajar yang meliputi faktor 

fisik atau jasmani dan faktor mental psikologis. Faktor fisik misalnya keadaan 

badan lemah, sakit atau kurang fit dan sebagainya, sedangkan faktor mental 

psikologis meliputi kecerdasan atau intelegensi, minat, konsentrasi, ingatan, 

dorongan, rasa ingin tahu, dan sebagainya.  

2. Faktor eksternal 

Faktor ini berasal dari luar individu yang belajar. Beberapa faktor eksternal 

meliputi faktor alam fisik, lingkungan, sarana fisik dan non fisik, variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus), pengajar serta strategi pembelajaran 

yang dipilih pengajar dalam menunjang proses belajar mengajar.  

 Belajar yang berhasil mempersyaratkan pendidik memperhatikan faktor 

internal peserta didik dan faktor eksternal peserta didik. Dengan kata lain kegiatan 

belajar harus dimulai dengan kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya (prior 

learning) dengan menyediakan situasi eksternal yang bervariasi. 

2.1.5 Kemampuan Pemecahan Masalah

 Suatu bentuk penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran adalah 

pemecahan masalah. Masalah merupakan bagian penting dalam kehidupan, karena 

setiap individu pasti memiliki masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu 

situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Jika soal diberikan 
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kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara 

menyelesaikannya yang benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

masalah. Keterampilan memecahkan masalah dapat dimiliki oleh peserta didik bila 

guru mengajarkan bagaimana cara memecahkan masalah yang efektif. 

 Peserta didik dikatakan telah mampu memecahkan masalah apabila  

mencapai indikator-indikator pemecahan masalah. Menurut Shadiq (2009:14-15) 

indikator-indikator pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Menunjukkan pemahaman masalah. 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah. 

3. Menyajikan masalah secara sistematik dalam berbagai bentuk. 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

7. Menyelesaikan masalah yang tak rutin. 

 Pemecahan masalah merupakan proses mental dan intelektual dalam 

menentukan suatu masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang 

akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Proses 

pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan 

aktif dalam mempelajari, mencari dan menemukan sendiri informasi atau data 

untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori atau kesimpulan. 

 Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Sedangkan 
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pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu kegiatan yang didesain oleh guru 

dalam rangka memberi tantangan kepada peserta didik melalui penugasan 

(pertanyaan) matematika. Fungsi guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi 

peserta didik agar mau menerima tantangan dan membimbing peserta didik dalam 

proses memecahkannya. 

 Polya dalam Dwijanto (2007:16-17) mengemukakan proses yang dapat 

dilakukan pada tiap langkah pemecahan masalah melalui beberapa pertanyaan 

berikut. 

(1) Langkah memahami masalah 

(a) Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

(b) Data apa yang diberikan? Bagaimana kondisi soal? Memungkinkan 

kondisi sinyatakan dalam bentuk persamaan atau hubungan lainnya? 

Apakah kondisi yang ditanyakan cukup untuk mencari yang ditanyakan? 

Apakah kondisi itu tidak cukup atau kondisi itu berlebihan, atau kondisi 

itu saling bertentangan? 

(c) Buatlah gambar, dan tulislah notasi yang sesuai! 

(2) Langkah perencanaan pemecahan 

(a) Pernahkah ada soal ini sebelumnya? atau pernahkah ada soal yang sama 

atau serupa dalam bentuk lain? 

(b) Tahukah soal yang mirip dengan soal ini? Teori mana yang dapat 

digunakan dalam masalah ini? 

(c) Perhatikan yang ditanyakan! Coba pikirkan soal yang pernah diketahui 

dengan pertanyaan yang sama atau serupa. 
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(d) Jika ada soal yang serupa, dapatkah pengalaman yang lama digunakan 

dalam masalah sekarang? Dapatkah hasil dan metode yang lalu 

digunakan? Apakah harus dicari unsur lain agar memanfaatkan soal 

semula? Dapatkah menyatakan dalam bentuk lain? Kembalilah pada 

definisi! 

(e) Andaikan soal baru belum dapat diselesaikan, coba pikirkan soal yang 

serupa dan selesaikan! 

(3) Melakukan perhitungan atau menyelesaikan masalah 

(a) Laksanakan rencana pemecahan, dan periksalah tiap langkahnya! 

(b) Periksalah bahwa tiap langkah perhitungan sudah benar! Bagaimana 

membuktikan bahwa langkah yang dipilih benar? 

(4) Memeriksa kembali hasil 

Bagaimana memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh? Dapatkah diperiksa 

kesanggahannya? Dapatkah dicari hasil itu dengan cara lain? Dapatkah anda 

melihat secara sekilas? Dapatkah hasil atau cara itu digunakan untuk soal-soal 

lainnya. 

2.1.6 Model Pembelajaran Ekspositori 

 Pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada 

guru. Guru aktif memberikan penjelasan terperinci tentang bahan pengajaran. 

Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai pada peserta didik (Dimyati, 2002:172). Peserta didik 

mendengarkan penjelasan guru dan membuat catatan serta berlatih menyelesaikan 

soal latihan. 
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 Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran 

ekspositori. 

1. Persiapan (Preparation)

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk 

menerima pelajaran. Dalam pembelajaran ini, langkah persiapan merupakan 

langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. 

2. Penyajian (Presentation)

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam 

penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah 

ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. 

3. Korelasi (Correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan 

peserta didik dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan 

yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna 

terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur 

pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan 

kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik peserta didik. 

4. Menyimpulkan (Generalization)

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah 
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yang sangat penting dalam pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah 

menyimpulkan, peserta didik akan dapat mengambil inti sari dari proses 

penyajian. 

5. Mengaplikasikan (Application)

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan peserta didik setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah 

ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh peserta didik. Teknik yang biasa dilakukan 

pada langkah ini di antaranya: (1) dengan membuat tugas yang relevan dengan 

materi yang telah disajikan, (2) dengan memberikan tes yang sesuai dengan 

materi pelajaran (Sanjaya, 2007:183).  

 Kelebihan pembelajaran ekspositori antara lain: 

1. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berlatihnya; dan, 

2. Merangsang peserta didik untuk mencari informasi mengenai cara 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Hal ini tergantung dari 

kemampuan guru dalam membangkitkan keingintahuan peserta didik. 

 Selain beberapa kelebihan tersebut, pembelajaran ekspositori memiliki 

kelemahan antara lain: 

1. Cenderung menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran; dan, 

2. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dan cenderung hanya 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal yang ada. 
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2.1.7 Tinjauan Materi SPLDV 

 Materi yang dipilih oleh peneliti adalah materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV) dengan penjabaran sebagai berikut.

2.1.7.1 Pemodelan Matematika SPLDV 

 Pemodelan matematika adalah suatu proses menterjemahkan bahasa sehari-

hari ke dalam bahasa matematika agar dapat dihitung dan dicari variabel-variabel 

yang belum diketahui. Dalam merancang suatu model matematika dari 

permasalahan SPLDV diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Identifikasi dan memahami masalah; 

(2) Mendefinisikan variabel-variabelnya; dan, 

(3) Tuliskan persamaan-persamaannya membentuk sistem persamaan linier dua 

variabel. 

2.1.7.2 Penyelesaian Model Matematika SPLDV

  Penyelesaian model matematika SPLDV berarti mencari nilai masing-

masing variabel agar memenuhi sistem persamaan dua variabel tersebut. Langkah-

langkah dalam penyelesaian model matematika SPLDV adalah:

(1) Menentukan model matematika dari suatu permasalahan SPLDV;

(2) Menentukan penyelesaian model dengan menggunakan metode subtitusi, 

eliminasi, atau gabungan; dan,

(3) Memeriksa kembali hasil perhitungan.

2.1.8 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Quantum Teaching sebelumnya telah diadakan dalam beberapa penelitian. 

Rachmawati (2012)  menunjukkan model Quantum Teaching memiliki dampak 
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positif memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Alfatah (2013) mencoba 

meneliti pembelajaran matematika model Quantum Teaching dengan modalitas 

visual, auditori, dan kinestetik berbantuan software AutoCAD. Hasilnya tes prestasi 

belajar peserta didik mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal, keaktifan belajar dan 

keterampilan peserta didik berpengaruh positif terhadap tes dan rata-rata tes prestasi 

belajar pada kelas eksperimen lebih dari kelas kontrol. Widiyaningsih (2013) 

mencoba meneliti keefektifan pembelajaran model Quantum Teaching berbantuan 

Cabri 3D terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching mencapai KKM individu 

dan klasikal, rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Hasil penelitian Suryani (2014) 

menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik melalui model Quantum

Teaching. Penelitian terkait lainnya juga dilakukan oleh Daniati (2014) yang 

meneliti peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui model Quantum 

Teaching berbantuan CD interaktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

keterampilan guru, aktivitas peserta didik, iklim pembelajaran dan hasil belajar 

peserta didik meningkat setiap siklusnya.

2.2 Kerangka Berpikir

 Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMP N 2 Boja Kabupaten 

Kendal banyak menggunakan pembelajaran ekspositori. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 2 Boja, peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 2 Boja kesulitan dalam menyelesaikan soal 



37

pemecahan masalah SPLDV. Berdasarkan keterangan dari guru, hasil belajar 

peserta didik pada materi SPLDV belum optimal. 

 Hasil belajar merupakan perubahan yang mencakup ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian 

hasil belajar agar maksimal yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar peserta didik 

tersebut. Faktor dari luar diantaranya: kurikulum, program, sarana, situasi 

lingkungan, budaya belajar, fasilitas dan guru atau tenaga pendidik. Adapun faktor 

dari dalam mecakup kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kedua faktor ini mempengaruhi 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. Oleh karena itu, ketepatan memilih model 

pembelajaran sangatlah penting dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimal dan menyeluruh dengan memperhatikan kedua faktor. 

Model pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar juga 

hendaknya ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang 

bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang dan dapat mencetak peserta didik 

yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan daya kreativitas yang tinggi 

sehingga akan dapat memenuhi tuntutan zaman yang akan datang serta mampu 

memecahkan dan mengatasi problema kehidupan di dalam dunia nyata.  

 Menurut Deporter (2005) dalam model pembelajaran Quantum Teaching,

pendidik berupaya untuk mengorkestrasikan berbagai interaksi dalam proses 

pembelajaran melibatkan keaktifan pendidik dan peserta didik, sehingga 

pembelajaran menjadi cahaya yang melejitkan prestasi peserta didik dan pendidik, 
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dengan menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang 

tepat. Dalam proses pembelajaran Quantum Teaching, peneliti menggunakan media 

pembelajaran berbasis Ren'py berupa permainan novel visual. Menurut Abdillah 

(2013) penggunaan permainan novel visual berbasis Ren'py sebagai media 

pembelajaran membuat peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Peserta 

didik lebih tertarik untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang ada dengan 

sungguh-sungguh.

 Berdasarkan pemaparan di atas, akan dilakukan penelitian mengenai 

implementasi model pembelajaran Quantum Teaching dengan berbantuan media 

pembelajaran berbasis Ren'py pada materi SPLDV dan selanjutnya mengetahui 

apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan menggunakan 

metode pembelajaran tersebut telah memenuhi KKM yang diberikan. Dalam 

penelitian ini, penulis akan mengambil dua kelas dengan peserta didik yang ada di 

dalamnya sebagai sampel penelitian. Satu kelas sebagai kelompok kontrol diajar 

dengan model pembelajaran ekspositori, satu kelas sebagai kelompok eksperimen 

diajar dengan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran berbasis Ren'py. Pada akhir pembelajaran, masing-masing kelas 

dilakukan tes kemampuan pemecahan masalah yang soalnya sudah diujicobakan ke 

kelas uji coba untuk dianalisis soal mana yang akan digunakan dalam tes.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada materi tersebut dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching berbantuan media pembelajaran berbasis Ren'py lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan model 
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pembelajaran ekspositori, kemampuan pemecahan masalah peserta didik mencapai 

ketuntasan klasikal, proporsi ketuntasan klasikal peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol, dan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada kelas eksperimen mencapai KKM.

2.3 Hipotesis Penelitian

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih baik daripada  

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori.

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py mencapai ketuntasan klasikal.

(3) Proporsi  ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran 

visual interaktif berbasis Ren'py lebih tinggi dari ketuntasan klasikal peserta 

didik yang diajar dengan model pembelajaran ekspositori. 

(4) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py mencapai KKM. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran Quantum Teaching

berbantuan media visual interaktif berbasis Ren'py untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah materi SPLDV, diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. Hal ini berdasarkan pada 

perolehan hasil uji kesamaan rata-rata (uji hipotesis 1) 

2. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

menggunakan media pembelajaran visual interaktif berbasis Ren'py

mencapai ketuntasan klasikal, yakni lebih dari 75% dari banyaknya peserta 

didik tersebut dapat mencapai KKM. Hal ini berdasarkan pada perolehan 

hasil uji hipotesis 2.
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3. Proporsi ketuntasan klasikal peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran 

visual interaktif berbasis Ren'py lebih tinggi dari ketuntasan klasikal peserta 

didik yang diajar dengan model pembelajaran ekspositori. Hal ini 

berdasarkan pada hasil perhitungan uji dua proporsi satu pihak (uji hipotesis 

3). 

4. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media 

pembelajaran berbasis Ren'py mencapai KKM. Hal ini berdasarkan pada 

hasil uji rata-rata satu pihak (uji hipotesis 4). 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Perlu pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran berbasis Ren'py untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

2. Perlu diteliti atau dikembangkan lebih lanjut mengenai penerapan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan media pembelajaran lainnya pada 

mata pelajaran matematika. 

3. Agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar, guru 

sebaiknya melakukan persiapan dan perencanaan pembelajaran dengan baik 

dan matang. 

4. Pemilihan media pembelajaran dianjurkan untuk memilih media 
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pembelajaran yang efektif dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Hal 

ini dikarenakan proses pembuatan media pembelajaran visual interaktif 

berbasis Ren'py cenderung memakan waktu yang lebih lama. 

5. Peserta didik masih cenderung hanya memperhatikan karakter anime jepang 

yang ada di media pembelajaran Ren'py. Diharapkan dalam pengembangan 

media visual interaktif berbasis Ren'py ini sebaiknya mencantumkan 

karakter lokal atau karakter budaya daerah. 

6. Untuk menciptakan pengelolaan kelas yang efektif, terutama ketika peserta 

didik belajar dalam kelompok, guru sebaiknya terus mengawasi peserta 

didik dengan berkeliling supaya peserta didik yang kesulitan dapat langsung 

bertanya. 
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