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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Suatu kegiatan yang sengaja melalui proses sehingga menghasilkan

perubahan disebut belajar. Perubahan tersebut bisa langsung dirasakan

langsung oleh siswa ataupun guru. Belajar adalah suatu aktivitas yang

ditunjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.1

Bloom,dkk menyebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan
prilaku yang mencakup ranah kognitif yakni berorientasi pada
kemampuan berfikir dan ranah Afektif yaitu berhubungan dengan
perasaan, emosi, system nilai, sikap dan hati yang menunjukkan
penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu, serta ranah Psikomotor
yang berorientasi pada keterampilan motorik berupa tindakan
anggota tubuh yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot.2

Tugas utama seorang siswa adalah belajar, sedangkan aktifitas

belajar akan mendatangkan hasil belajar. Dalam al-qur’an dijelaskan

pentingnya arti belajar terutama dalam menuntut ilmu yang dijelaskan

dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

Ayat diatas menunjukkan bahwa tanpa belajar, niscaya tidak akan

dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan untu kkelangsungan

1Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar,Rineka Cipta,Jakarta, 2008,h.13.
2Anas Sudijono,Pengantar Evaluasi Pendidikan.Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.h.48.
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hidupnya. Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui

proses belajar yakni membaca .

Menurut Sudjana menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.3 Perubahan

ini dapat ditunjukan dalam bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap

dan kemampuan. Slameto menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri

dalam berinteraksi dengan lingkungannya.4 Sudjana menjelaskan bahwa

hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dicapai siswa setelah melalui

kegiatan belajar.5 Menurut Gagne,hasil belajar adalah terbentuknya

konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada pada

lingkungan .6

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan yang dicapai oleh siswa

dalam bentuk angka atau skor setelah melakukan proses pembelajaran

dengan menggunakan alat ukur tertentu.

Dalam perspektif islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai

proses belajar. Namun, Islam menekankandalam signifikasi fungsi akal

3Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru
Algesindo,Bandung, 2000, h. 14.

4Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,Rhineka
Cipta,Jakarta, 2003, h. 85.

5 Nana Sudjana, Op. Cit h, 102.
6 Purwanto,Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Belajar,Yogyakarta,2009,h.42.
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dan indera-indera sebagai alat-alat penting untuk belajar sangat jelas.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 78:

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia member kamu

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ragam alat fisio-psikis dalam

proses belajar yang terungkap dalam firman Allah SWT adalah sebagai

berikut:

a. Indera penglihatan (Mata), yakni alat fisik yang berguna untuk

menerima informasi visual.

b. Indera pendengar (telinga), yakni alat fisik yang berguna untuk

menerima informasi verbal.

c. Akal, yakni potensi kejiwaan manusia berupa system psikis yang

kompleks untuk menyerap, mengolah, menyimpan, dan

memproduksi kembali item-iteem informasi dari pengetahuan,

ranah kognitif.

Dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan, tentu ada faktor-faktor

yang mempengaruhi dalam pencapaian tersebut. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar secara global dapat dibedakan menjadi

dua bagian, yaitu:
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a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini

meliputi aspek psiologis dan psikologis. Aspek psiologis adalah aspek

yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik (jasmani),

sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan, bakat, minat,

motivasi dan sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu. Faktor ini

meliputi faktor lingkungan sosial dan non-sosial, faktor lingkungan

sosial meliputi keberadaan guru, teman-teman dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor lingkungan non-sosial meliputi gedung, tempat

tinggal siswa, alat-alat dan lain sebagainya.7

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa guru merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan

hasil belajar guru hendaknya mampu menggunakan berbagai macam

strategi pembelajaran, agar pada saat pembelajaran yang dilakukan tidak

membosankan dan mampu menarik perhatian siswa sehingga bermuara

pada hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil belajar

merupakan suatu proses dari seorang guru yang berupaya mencapai tujuan

belajar.8 Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai

oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.

Proses pembelajaran yang optimal terjadi apabila siswa maupun

guru saling memiliki kesadaran dan memiliki kesengajaan terlibat dalam

proses pembelajaran pada diri siswa dan guru memunculkan berbagai

7 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Kencana,Bandung, 2008, h.196.
8 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar,Rineka

Cipta,Jakarta,2003,h.18.
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interaksi pembelajaran. Belajar bukan pula menghafal dan mengingat

tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

dalam diri orang yang belajar.

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah kompetensi yang dicapai

siswa dalam bentuk angka-angka atau skor dari hasil tes setelah mengikuti

proses belajar-mengajar matematika siswa dengan menggunakan model

pembelajaran Quantum Teaching dengan metode diskusi.

2. Quantum Teaching

a. Model Pembelajaran Quantum Teaching

Quantum Teaching merupakan metode pengajaran yang

memiliki asas utama bawalah mereka ke dalam dunia kita dan

antarkan dunia kita ke dunia mereka.9 Maksud dari asas ini

menunjukkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh

seorang guru dalam memulai proses pembelajaran adalah memasuki

dunia siswa, caranya dengan mengkaitkan materi pelajaran yang

akan diberikan dengan sebuah peristiwa yang terjadi dalam

kehidupan nyata mereka. Setelah kaitan terbentuk barulah guru

memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi yang

diajarkan.

Model pembelajaran Quantum Teaching dimulai dari super

camp sebuah program untuk remaja yang dibuka tahun 1982 yang

digagas oleh Bobbi DePorter. Super Camp merupakan sebuah

9 Zainal Arifin dan Adhi Setiyawan,Pengembangan Pembelajaran AKTIF
dengan ICT, Skripta,Yogyakarta,2012,h.6.
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program percepatan Quantum Teaching “Bawalah dunia mereka ke

dunia kita, antarkanlah dunia kita ke dunia mereka”. Maksud dari

azas di atas adalah guru harus membangun jembatan autentik untuk

memasuki kehidupan murid. Dengan memasuki dunia murid berarti

guru mempunyai hak mengajar, sehingga murid dengan sukarela,

antusias dan semangat untuk mengikuti pelajaran.

Dalam pembelajaran Quantum Teaching, siswa yang

merupakan komunitas belajar atau masyarakat mini agar dalam

belajar dapat optimal, terjadi umpan balik, tempat siswa mengalami

kegembiraan dan kepuasaan, memberi dan menerima, belajar dan

tumbuh maka perlu mengorkestrasi kesuksesan melalui konteks.

Konteks menata panggung dalam pembelajaran quantum teaching

mempunyai empat aspek :

1) Suasana

Dalam suasana kelas anda mencakup bahasa yang anda

pilih, cara menjalin rasa simpati terhadap siswa dan sikap kita

terhadap sekolah serta belajar. Suasana pembelajaran penuh

kegembiraan. Hindari suasana pembelajaran matematika yang

kaku, dingin, dan menyeramkan.

2) Landasan

Landasan adalah kerangka kerja, tujuan, keyakinan,

kesepakatan,kebijakan, prosedur, dan aturan bersama yang
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memberi kita dan siswa sebuah pedoman untuk bekerja dalam

komunitas belajar matematika.

3) Lingkungan

Lingkungan adalah cara kita atau sekolah menata ruang

kelas,pencahayaan, warna, pengarutan meja dan kursi, tanaman,

hiasan kelas, musik dan semua hal yang dapat mendukung

proses belajar Matematika.

4) Rancangan

Rancangan adalah penciptaan terarah unsur-unsur

penting yang bisa menumbuhkan minat siswa, mendalami

makna dan memperbaiki proses tukar menukar informasi.

Dalam arti informasi awal yang diperoleh siswa dalam

mengenal konsep dan penjelasan pelajaran dari guru tentang

konsep yang bersangkutan.

b. Prinsip-Prinsip Quantum Teaching

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Quantum Teaching

menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang dapat

memaksimalkan proses belajar siswa. Menurut Bobbi DePorter,

prinsip tersebut terdiri dari lima macam yaitu:

1) Segalanya Berbicara

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa sesuatu di

ruang kelas “berbicara”, mulai dari lingkungan kelas, bahasa

tubuh guru (tersenyum, bahu tegak dan lain-lain).
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2) Segalanya Bertujuan

Prinsip ini mengandung arti bahwa segala upaya guru

dalam mengubah kelas mempunyai tujuan agar siswa dapat

belajar secara optimal untuk mencapai prestasi tertinggi. Bagi

seorang guru, haruslah membangun gairah di sekitar tujuan itu,

menyampaikan materi pembelajaran dengan kasih sayang

dengan keyakinan dan kemampuan siswa.

3) Pengalaman Sebelum Pemberian Nama

Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan

kompleks, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh

karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah

mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama

untuk apa yang mereka pelajari.

4) Akui Setiap Usaha

Setiap usaha mengandung resiko, termasuk belajar.

Apabila seorang belajar berarti dia telah melangkah keluar dari

kenyamanan pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka

patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan

diri mereka apapun hasilnya nanti.

5) Jika Layak di Pelajari Maka Layak di Hargai

Melalui penghargaan, siswa akan merasa diakui atas

penyelesaian, partisipasi dan keterampilan serta ilmu

pengetahuan yang diperolehnya. Penghargaan yang diberikan
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dapat berupa tepuk tangan, pujian melalui kata-kata “bagus”,

“baik” dan stimulus bonus berupa nilai, dan lain-lain.

c. Kerangka Rancangan Pembelajaran Quantum Teaching

Kerangka rancangan pembelajaran Quantum Teaching

dikenal dengan istilah TANDUR 10:

1) Tumbuhkan
Tumbuhkan minat dengan memuaskan “ Apakah

manfaat bagiku (AMBAK) dan manfaat kehidupan pelajar".
Dalam hal ini guru memberikan motivasi, semangat,
rangsangan supaya belajar.

2) Alami
Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang

dapat dimengerti semua siswa. Siswa mengalami sendiri apa
yang dilakukan dengan praktek langsung dalam
menyelesaikan masalah. Hal ini siswa dibimbing dengan
diberikan LKS untuk mengalami sendiri, menciptakan konsep
tentang materi matematika yang dipelajari.

3) Namai
Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi,

sebuah masukan. Dengan melakukan diskusi maka siswa
benar-benar bisa mengerti unsur-unsur yang ada dalam materi
yang sedang dipelajari.

4) Demontrasikan
Sediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan

bahwa mereka tahu. Siswa diberi peluang untuk
menterjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam
pelajaran, sehingga siswa bisa menunjukkan dan
menyampaikan kemampuannya telah di dapat, dialami sendiri
oleh siswa. Dengan mendemontrasikan siswa akan
mendapatkan kesan yang sangat berharga sehingga terpatri
dalam hati.

10Bobbi Deporter, Mark Reardon, Sarah Singer Nourie, Quantum Teaching
:Orchestrating Student Succes, terjemahan Ary Nilandri. Allyn and Bacon, Boston, 1999,h.6
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5) Ulangi
Tunjukkan siswa cara-cara mengulang materi dan

menegaskan “ Aku bahwa aku memang tahu ini”. Mengulang
materi pembelajaran akan menguatkan koreksi saraf dan
menumbuhkan rasa tahu dari materi yang telah dialami siswa
secara langsung, sehingga siswa akan selalu teringat dari
materi dimensi tiga yang telah dialaminya.

6) Rayakan
Pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan

memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. Setelah
siswa secara langsung bisa menunjukan kebolehan
mendemontrasikan maka siswa saling memuji antar teman
dengan memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan merupakan
penghormatan atas usaha dan kesuksesaan mereka.

d. Keunggulan dan Kelemahan Quantum Teaching

Model pembelajaran Quantum teaching memiliki delapan

keunggulan yaitu:

1) Integritas, bersikap jujur, tulus, dan menyeluruh serta

selaraskan nilai-nilai dengan prilaku

2) Kegagalan awal kesuksesan, kegagalan akan

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk sukses

3) Bicaralah dengan niat baik, bicaralah dengan pengertian

positif dan bertanggung jawab.

4) Komitmen, penuhi janji dan kewajiban, dan lakukan apa

yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan

5) Bersikap terbuka terhadap perubahan atau pendekatan

baru yang dapat membantu dalam memperoleh prestasi

yang diinginkan

6) Bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan



21

7) Keseimbangan menjaga keselarasan antara pikiran,

tubuh, dan jiwa

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan,

berikut kelemahan Quantum Teaching:

1) Kondisi yang ada di lapangan kurang mendukung

untuk membangun suasana yang memberdayakan atau

menggairahkan dalam pelaksaan pembelajaran dengan

model quantum teaching.

2) Guru kurang yakin untuk menerapkan model

pembelajaran Quantum Teachin.

3) Untuk menjalin hubungan yang baik dengan siswa

memerlukan waktu yang lama.

4) Memerlukan biaya yang cukup besar

e. Hubungan antara model Quantum Teaching dengan Hasil

Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa

setelah melalui pengalaman belajarnya. Salah satu usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa tersebut peneliti mencoba

menggunakan model Quantum Teaching dengan metode Diskusi.

Model Quantum Teaching adalah suatu model pembelajaran

pemberi motivasi yang mengarah kepada siswa untuk belajar

dengan nuansa yang menyenangkan. 11 Untuk menghasilkan suasana

11 Dobbi, Deporter, Mark Reardon, Sarah Singer Nourie, Op.cit, h. 3.
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belajar yang menyenangkan ini diperlukan suasana kelas yang

nyaman sesuai kerangka TANDUR.

Pada tahap tumbuhkan, guru memotivasi siswa agar dapat

membangkitkan minat mereka terhadap persoalan matematika.

Tahap alami, guru menyuruh siswa membuat contoh sesuai antara

pengalaman dan materi yang diajarkan.Pada tahap ini siswa

dituntut ulet dalam menghadapi kesulitan. Pada tahap namai, guru

menjelaskan materi, gunanya agar siswa dapat merasakan tujuan

yang jelas dari yang dipelajari. Tahap demonstrasi, siswa dituntut

percaya diri dalam menyatakan pendapatnya dalam menyelesaikan

soal yang diberikan. Pada tahap rayakan, siswa diberikan

penghargaan berupa hadiah atau pujian sebagai pengalaman

perolehan keterampilan ilmu pengetahuan.

Hal tersebut merupakan cara-cara yang efektif yang

dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan

menerapkan kerangka TANDUR, menjalin rasa kebersamaan

dengan menggunakan delapan kunci keunggulan, pengelolaan kelas

yang yang dibuat sedemikian rupa agar suasana menyenangkan dan

perayaan yang meriah sebagai perhargaan atas keberhasilan siswa

dalam belajar.

3. Diskusi

Suryosubroto mengungkapkan bahwa diskusi adalah suatu

percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu
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kelompok, untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau

bersama-sama mencari jawaban dan kebenaran atas suatu masalah.12

Dalam pembelajaran diskusi mempunyai arti situasi dimana

guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lain saling bertukar

pendapat secara lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat. Pertanyaan

yang ditujukan untuk membangkitkan diskusi berada pada tingkat

kognitif lebih tinggi.

Menurut Suryosubroto bahwa diskusi oleh guru digunakan

apabila hendak:13

a. Memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada (dimiliki) oleh

siswa

b. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan

kemampuan masing-masing.

c. Memperoleh umpan balik daripada siswa tentang tujuan yang

telah dirumuskan apakah telah tercapai.

d. Membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktis lewat

berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah.

e. Membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan

diri sendiri maupun teman-temannya (orang lain).

12Trianto,Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Prestasi
Pustaka Publisher,Jakarta,1999,h.117.

13Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah , Rineka cipta, Jakarta,
2009,h.168.
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f. Membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan

berbagai masalah yang dilihat baik dari pengalaman sendiri

maupun dari pelajaran sekolah.

g. Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan diskusi oleh guru

mempunyai arti untuk memahami apa yang ada di dalam pemikiran siswa

dan bagaimana memproses gagasan dan informasi yang diajarkan melalui

komunikasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung baik antar

siswa maupun komunikasi guru dengan siswa. Sehingga diskusi

menyediakan tatanan sosial dimana guru dapat membantu siswa

menganalisis proses berpikir mereka.

Dalam hal peran guru dalam KBM dapat dilihat dari aktivitas yang

dilakukan oleh guru dalam mengajar selama KBM.

B. Penelitian yang Relevan

Model pembelajaran Quantum Teaching telah diteliti pada berbagai

karya tulis dan mereka buktikan bahwa metode ini mampu meningkatkan

hasil belajar siswa. Salah satu karya tulis yang meneliti tentang model

pembelajaran quantum teaching dan mampu meningkatkan hasil belajar

adalah penelitian yang dilakukan oleh Greonendal.

Greonendal, seorang instruktur di SuperCamp(sebuah lembaga
pendidikan dan penelitian di AS) dalam penelitian melibatkan 6042
lulusan SuperCamp usia 12 sampai 22 tahun, menemukan bahwa
strategi pembelajaran kuantum teaching memberikan hasil sebagai
berikut: 69% meningkatkan motivasi, 73% meningkatkan nilai
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belajar, 81%memperbesar keyakinan diri, 84% meningkatkan
kehormatan diri, 98% meningkatkan keterampilan diri.14

Penelitian lain yang menyatakan keberhasilan menggunakan model

Quantum Teaching adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara

Sepnopriyanti (2006) dengan judul penelitian “Komparatif Hasil Belajar

Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching

Dengan Model Pembelajaran Langsung pada Siswa SMA Negeri 11

Pekanbaru”. Hasil penelitiannya bahwa siswa yang belajar matematika

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih meningkat

dibandingkan siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung.15

Penelitian tentang model pembelajaran Quantum Teaching ini ditindak

lanjuti oleh saudari Julianis (2008) dengan judul penelitian “Penerapan

Model Quantum Teaching terhadap hasil belajar matematika siswa SMP

Negeri 9 pekanbaru”.

C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari dua

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya

adalah Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode Diskusi dan

variabel terikatnya adalah Hasil Belajar Matematika Siswa.

14Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer suatu tinjauan
konseptual operasional, Bumi Aksara, Jakarta, 2011,h.167.

15Sepnopriyanti, Komparatif Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model
Pembelajaran Quantum Teaching dengan Model Pembelajaran Langsung pada Siswa
SMA Negeri 11 Pekanbaru, Tahun Ajaran 2005/2006
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1. Model pembelajaran quantum teaching dengan metode diskusi

Model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode diskusi

merupakan langkah bagi guru untuk menciptakan lingkungan, sikap dan

struktur menuju kesuksesan belajar.

Adapun langkah-langkah pelaksaan tindakan sebagai acuan

penyusunan skenario pembelajaran sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Guru memilih salah satu materi pokok bahasan yang akan

diterapkan dengan model pembelajaran quantum teaching

dengan metode diskusi.

2) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk

setiap pertemuan

3) Guru menyusun Lembar Kerja Siswa yang harus dikerjakan

siswa dalam pembelajaran quantum teaching dengan metode

diskusi.

4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pendahuluan

Tumbuhkan

Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang

berhubungan dengan materi atau membahas PR (Pekerjaan

Rumah) dengan mengaitkan materi yang akan dijelaskan

dengan kehidupan sehari-hari.
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Alami

Siswa dibimbing dengan diberikan LKS untuk mengalami

sendiri, menciptakan konsep tentang materi yang dipelajari dan

siswa mendapatkan pengalaman dengan cara berdiskusi dalam

kelompok belajar.

2) Pengembangan

Namai

Guru menjelaskan materi yang sedang dipelajari.

Demonstrasi

Guru memberikan kesempatan kepada salah siswa untuk

mengerjakan hasil LKS didepan kelas dengan cara

mendemonstrasikan/menjelaskan hasil diskusi.

3) Penerapan

Ulangi

Guru menjelaskan secara ulang tentang materi yang sedang

dipelajari.

4) Penutup

Rayakan

Rayakanlah bila siswa dapat mengerjakan latihan soal dengan

memberikan tepuk tangan, sehingga siswa akan lebih

bersemangat dalam pembelajaran.
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2. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Orientasi dalam pelaksanaan proses

pembelajaran adalah menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Hasil

belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses

penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada

guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan

belajarnya melalui kegiatan pembelajaran.

Hasil belajar merupakan suatu proses dari seorang guru yang

berupaya mencapai tujuan belajar.  Dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan

belajar.

Hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dari tes yang

dilakukan disetiap akhir pertemuan. Adapun tes yang digunakan untuk

mengukur hasil belajar ini adalah tes tertulis yaitu tes essay yang sesuai

dengan pokok bahasan yang dipelajari.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ha   : Terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika siswa yang

belajar menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching

dengan metode diskusi  dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 2 Tambang.
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Ho    : Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika siswa

yang belajar menggunakan model pembelajaran Quantum

Teaching dengan metode diskusi  dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional di SMA Negeri 2

Tambang


