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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Dewasa ini pendidikan dan pengajaran di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah secara bertahap dan terus menerus 

berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dengan peningkatan sarana dan 

prasarana, perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar, peningkatan 

kualitas guru, dan usaha lain yang tercakup dalam komponen pendidikan, 

sedangkan upaya untuk meningkatkan kuantitas pendidikan diantaranya kejar 

paket A, peningkatan wajib belajar, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan pemerintah terhadap pendidikan nasional sangat besar.  

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari hasil UAN 

SMP. Menurut laporan hasil wilayah UAN SMP tahun 2005/2006 nilai rata-rata 

Bahasa Inggris 8,01, Matematika 7,06 dan Bahasa Indonesia 8,01 

(www.puspendik.com).  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah Soebagyo Brotosedjati menyebutkan, persentase ketidaklulusan SMP dan 
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MTs negeri mencapai 15.683 siswa atau 5,36 persen dari total 276.707 siswa. 

Sementara persentase ketidaklulusan siswa SMP dan MTs swasta jauh lebih besar, 

mencapai 15,42 persen atau 28.032 siswa (www.kompas.com). Dari Semarang 

dilaporkan, sebanyak 43.715 siswa SMP dan madrasah tsanawiyah (MTs) di Jawa 

Tengah tidak lulus UAN. Angka ketidaklulusan itu sama dengan 9,22 persen dari 

keseluruhan 474.176 siswa SMP dan MTs negeri dan swasta (www.kompas.com). 

Berdasarkan GBPP 1999 yang sekarang berlaku menunjukkan bahwa 

bahan ajar yang harus disampaikan guru pada siswa sangat banyak. Oleh karena 

itu guru cenderung memilih metode pembelajaran konvensional dan lebih 

menekankan bagaimana menyelesaikan beban kurikulum tepat waktu daripada 

menerapkan metode pembelajaran demonstrasi atau diskusi yang lebih banyak 

menyita waktu dan tenaga, sementara target materi tidak tercapai. Dengan 

penggunaan metode pembelajaran konvensional, peran guru dalam penyampaian 

materi lebih dominan dibandingkan keaktifan siswa sendiri sehingga 

mengakibatkan proses belajar mengajar berkesan monoton dan sepi dari aktivitas 

yang pada gilirannya akan mengakibatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi belajar siswa dalam 

pelajaran matematika.  

Dengan adanya peraturan Mendiknas nomor 1 tahun 2005 tentang ujian 

nasional, sekolah harus berusaha agar seluruh siswanya dapat lulus dengan 

prestasi yang baik. Salah satu pembaharuan dalam bidang pendidikan disekolah 

adalah pembaharuan metode mengajar. Penerapan metode mengajar yang 

bervariasi merupakan manifestasi dari kreativitas seorang guru agar siswa tidak 

jenuh atau bosan menerima pelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam belajar sekaligus sebagai indikator peningkatan kualitas 

pendidikan. Namun, perlu diketahui bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam 

maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam siswa meliputi kesehatan, minat, 

bakat, perhatian, motivasi, dan lain-lain. Faktor dari luar siswa meliputi guru, 

metode mengajar, materi pelajaran, fasilitas belajar yang ada, kondisi lingkungan, 

dan lain-lain.  
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Tugas dan tanggung jawab guru adalah sebagai pengajar, pendidik, 

pemberi motivasi, dan pembimbing bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, 

membantu siswa dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal serta 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Metode mengajar guru  

sangat berperan dalam menentukan prestasi belajar siswa. Metode mengajar yang 

baik harus disesuaikan dengan sifat materi atau bahan pelajaran yang akan 

diajarkan kepada siswa. Metode tersebut dapat mengatasi permasalahan yang 

biasanya dihadapi siswa belajar sehingga siswa dapat lebih termotivasi agar hasil 

yang diharapkan menjadi lebih baik. 

Guru sangat mempengaruhi hasil belajar siswa terutama dalam menyajikan 

mata pelajaran. Siswa dituntut untuk dapat menguasai semua mata pelajaran 

sehingga siswa menjadi merasa tertekan dalam menguasai pelajaran tertentu yang 

dianggapnya tidak menyenangkan. Berbagai hambatan dan kurangnya motivasi 

tersebut menyebabkan prestasi siswa menjadi menurun. Siswa menuntut 

kemudahan, rasa aman dan cepat dalam belajar, suasana yang menyenangkan 

yang tidak membuat syaraf tegang. Guru harus menjalin interaksi dengan siswa 

sehingga siswa tidak merasa sebagai objek yaitu menarik keterlibatan siswa 

dengan menjalin rasa simpati dan dan saling pengertian. Sehingga untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa dikembangkan sistem belajar dengan 

pendekatan quantum teaching.  

Quantum teaching menunjukkan cara untuk menjadi guru yang lebih baik. 

Quantum teaching menguraikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar 

melalui perpaduan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah , apapun 

mata pelajaran yang diajarkan.  

Quantum teaching merupakan  pembelajaran yang diterapkan untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa. Motivasi belajar siswa yang tinggi sangat 

dipengaruhi oleh semangat belajar yang tinggi. Quantum teaching 

memberdayakan, memotivasi, dan mengarahkan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar secara visual, auditorial dan kinestetik sehingga akan memacu 

semangat belajar siswa.  
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Prosedur pembelajarannya adalah seorang guru menumbuhkan motivasi 

siswa dengan memberitahukan manfaat, menghadirkan pengalaman yang dimiliki 

siswa, memberikan konsep dengan pemahaman siswa, mendemontrasikan konsep 

sesuai pengalaman siswa, pengulangan konsep sebagai penguatan hafalan, proses 

tanya jawab dan perayaan atas usaha yang dilakukan. Selama mengerjakan soal, 

guru memperdengarkan musik klasik kepada siswa yang akan merangsang otak 

serta memberikan ketenangan kepada siswa selama menjawab soal Metode 

pembelajarannya adalah melalui demonstrasi dan perayaan pada setiap tatap 

muka.  

Quantum teaching oleh seorang guru diharapkan dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi seperti ‘rumah’ dimana siswa terbuka terhadap umpan 

balik, tempat mereka belajar mengakui dan mendukung orang lain, tempat mereka 

mengalami kegembiraan dan kepuasan, memberi dan menerima, belajar dan 

tumbuh. Tempat dimana siswa menjadi lebih termotivasi dalam mengenal lebih 

dekat hal-hal yang terjadi disekitar mereka. Segala hal dilakukan seorang guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa agar prestasi belajar siswa meningkat. 

Hasil belajar yang baik merupakan buah dari usaha yang keras baik oleh guru 

yang berusaha menciptakan suasana nyaman maupun dari siswa yang berusaha 

agar prestasinya menjadi lebih baik.  

Hal lain yang turut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar 

selain penggunaan metode pembelajaran yang tepat adalah motivasi belajar siswa. 

Siswa yang secara potensial diharapkan memperoleh hasil yang baik banyak yang 

menunjukkan hasil sebaliknya, dimana prestasi yang diperolehnya biasa-biasa saja 

atau bahkan lebih rendah dari teman-temannya. Masalah tersebut terutama 

kurangnya motivasi dalam belajar karena materi yang diajarkan dianggapnya tidak 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar yang berkualitas tinggi 

merupakan wujud dari upaya yang terus menerus dan tidak kenal lelah dari siswa 

untuk mengatasi kurangnya motivasi belajar yang dihadapinya agar mendapat 

prestasi yang baik. Kegitan belajar seperti itu tidak hanya diukur dari lamanya 

waktu yang digunakan untuk belajar, melainkan lebih ditentukan oleh motivasi, 

semangat, sikap, dan kebiasaan yang ada serta cara dan sarana yang digunakan. 
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Semua tolak ukur tersebut pada akhirnya akan menentukan kemantapan dan 

kesinambungan belajar siswa.  

Pokok bahasan sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan 

Limas merupakan materi yang diperoleh siswa kelas IX semester ganjil Sekolah 

Menengah Pertama. Dalam pokok bahasan ini dibutuhkan pemahaman dan 

penguasaan konsep serta ketelitian, sehingga diharapkan siswa tidak hanya 

menghafal rumus namun juga dapat memahaminya sehingga dapat menemukan 

manfaat yang akan didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

dengan Metode demonstrasi pada pendekatan Quantum teaching dan ditunjang 

dengan motivasi belajar yang tinggi diharapkan siswa dapat memahami dan bisa 

mengerjakan soal-soal yang bervariasi.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi  beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa berkaitan dengan penggunaan 

metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat dalam 

menyampaikan sub pokok bahasan tertentu. 

2. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa berkaitan dengan kurangnya 

motivasi belajar matematika yanmg mungkin disebabkan oleh suasana belajar 

yang monoton. 

3. Belum dilakukannya upaya pembentukan suasana belajar di kelas yang 

menyenangkan seperti penataan tempat duduk yang nyaman yang 

memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar siswa dan antara siswa dan 

guru serta iringan musik latar yang membangkitkan konsentrasi sekaligus 

relaksasi bagi siswa. 

4. Belum digunakannya metode demonstrasi pada pendekatan Quantum 

Teaching pada setiap kegiatan pembelajaran yang mungkin dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

C. Pemilihan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat memilih  

beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa berkaitan dengan penggunaan 

metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat dalam 

menyampaikan sub pokok bahasan tertentu. 

2. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa berkaitan dengan kurangnya 

motivasi belajar matematika yanmg mungkin disebabkan oleh suasana belajar 

yang monoton. 

3. Belum digunakannya metode demonstrasi pada pendekatan Quantum 

Teaching pada setiap kegiatan pembelajaran yang mungkin dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

 

D. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, tidaklah efektif bila dalam 

penelitian ini tidak dibatasi. Maka agar lebih jelas dan terarah, penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Metode dalam mengajar pada penelitian ini dibatasi pada metode demonstrasi 

pada pendekatan Quantum Teaching yang dikenakan pada kelas eksperimen 

dan metode konvensional pada kelas kontrol. 

2. Motivasi belajar siswa pada penelitian ini dibatasi pada motivasi siswa dalam 

proses belajar dan dalam pemecahan masalah matematika. 

3. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang dicapai setelah 

melalui proses belajar mengajar dalam hal ini adalah hasil tes formatif pada 

sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume  Prisma dan Limas. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemakaian metode demonstrasi pada pendekatan Quantum teaching 

memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan metode konvensional 
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terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume  Prisma dan Limas? 

2. Apakah siswa dengan motivasi belajar matematika lebih tinggi mempunyai 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan motivasi belajar 

matematika yang lebih rendah pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume  

Prisma dan Limas? 

3. Apakah terdapat interaksi metode pembelajaran dan tingkat motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan 

Luas Sisi dan Volume  Prisma dan Limas? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan metode demonstrasi pada 

pendekatan Quantum teaching memberikan pengaruh yang lebih baik daripada 

metode konvensional terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume  Prisma dan Limas. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa dengan motivasi belajar matematika lebih 

tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan 

motivasi belajar matematika yang lebih rendah pada sub pokok bahasan Luas 

Sisi dan Volume  Prisma dan Limas 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan 

tingkat motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume  Prisma dan Limas. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Dapat dijadikan masukan untuk guru dan calon guru matematika bahwa 

mengajar dengan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak terlalu banyak 

menuntut kepada siswa dapat membuat siswa belajar lebih nyaman dan akan 

meningkatkan prestasi belajar mereka. 
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2. Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru, calon guru dan peneliti pada 

bidang studi matematika bahwa metode demonstrasi pada pendekatan 

Quantum teaching dapat digunakan sebagai alternatif dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah agar suasana belajar mengajar lebih menyenangkan. 

3. Memberikan informasi akan pentingnya motivasi belajar siswa dalam 

menentukan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar Matematika 

a. Prestasi  

Manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, selalu diikuti dengan 

pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang 

dilakukannya. Manusia yang melakukan kegiatan tersebut berkeinginan 

mengetahui baik atau buruknya hasil kegiatan pembelajaran. Hasil kegiatan 

tersebut disebut prestasi. 

Kata ”prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi ”prestasi” yang berarti ”hasil usaha”. Zainal 

Arifin (1988: 3) mengatakan bahwa, ”Prestasi adalah hasil usaha yang berupa 

kemampuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal”. 

Menurut Winkel, W.S (1996: 62), ”prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang 

dicapai”.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 700) disebutkan bahwa 

“Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan 

dan sebagainya)”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai dari kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan suatu hal. 

b. Belajar 

Belajar merupakan bagian penting dalam  kehidupan manusia. Manusia 

harus selalu belajar menjadi manusia dewasa yang mampu menghadapi perubahan 

dan permasalahan hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Belajar 

juga merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini 

berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada 

proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. 
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  Menurut Nana Sudjana (1989: 28), “Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang”. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti : pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan aspek lain yang 

ada pada individu yang sedang belajar. Lester D.Crow dan Alice Crow 

mengemukakan bahwa, “Belajar adalah perubahan individu dalam kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap”(Roestiyah N.K., 1982: 17). 

Selain pendapat diatas, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa, 

“Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan” (Oemar Hamalik, 1991: 2). Selain itu, “Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto, 2003: 2). Sedangkan 

Witheringthon dalam Educational Psychology mengemukakan bahwa, “Belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai  suatu 

pola baru dari reaksi yang berupa: kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian , atau 

suatu pengertian” (Ngalim Purwanto, 1990: 84). 

Perubahan yang terjadi pada diri seseorang diperoleh melalui 

pengalaman. Seperti pendapat Hilgard dan Bower dalam bukunya Theories of 

Learning (1975) yang menyatakan bahwa, “Belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan 

oleh pengalamannya yang berulang-ulang” (Ngalim Purwanto, 1990: 84). 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang sedang belajar 

bersifat relatif konstan dan berbekas. Winkel, W.S (1996: 36) menyatakan bahwa, 

“Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat 

relatif konstan dan berbekas”. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Morgan dalam buku Introduction to 

Psychologi (1978), sebagai berikut, “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif 
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menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman” (Ngalim Purwanto, 1990: 84). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu aktifitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam tingkah laku yang 

terjadi melalui latihan dan pengalaman. Perubahan-perubahan tingkah laku ini 

bersifat konstan dan berbekas. 

c. Prestasi Belajar 

Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila indikator pencapaian 

hasil belajar  dapat tercapai. Indikator pencapaian hasil belajar tersebut merupakan 

hasil belajar yang telah ditetapkan, baik menurut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Menurut Gagne dalam (Winkel,W.S: 482), “Kemampuan-kemampuan itu 

digolongkan atas kemampuan dalam hal informasi verbal, kemahiran intelektual, 

pengaturan kegiatan kognitif, kemampuan motorik dan sikap”. Kemampuan-

kemampuan tersebut merupakan kemampuan internal yang harus dinyatakan 

dalam suatu prestasi. Menurut Winkel,W.S (1996: 482), ”Prestasi belajar yang 

diberikan oleh siswa, berdasarkan kemampuan internal yang diperolehnya sesuai 

dengan tujuan instruksional, menampakkan hasil belajar”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 700), ”Prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

guru”. Sutratinah Tirtonagoro (2001: 43) menyatakan bahwa “ Prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dalam bentuk simbol, angka, 

huruf, atau kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak 

dalam periode tertentu” 

Dari beberapa pendapat tentang prestasi belajar, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

proses belajar atau tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

 Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi yaitu : 

1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai 

anak didik. 
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2) Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

3) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

4) Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik 

d. Matematika 

Matematika timbul dari olah berpikir manusia yang berhubungan dengan 

ide, proses, dan penalaran. Matematika mengarahkan cara berpikir secara logis 

sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu ide. Dengan 

demikian matematika dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

memerlukan cara berpikir logis dan teratur. Selain itu juga mampu 

mengembangkan sifat teliti, kreatif, kritis, dan objektif.  

Ada beberapa definisi mengenai matematika, diantaranya adalah menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 566), “Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan”. Sedangkan 

Ruseffendi (1988: 260) mengemukakan bahwa “Matematika timbul karena 

pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran”. 

Lebih lagi Ruseffendi (1988: 161) mengemukakan bahwa “Matematika 

adalah ilmu tentang pola keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasi, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma 

atau postulat dan akhirnya ke dalil dan matematika adalah pelayan ilmu”. 

Purwoto (2003:12-13) menyatakan bahwa, “Matematika adalah 

pengetahuan tentang pola keteraturan pengetahuan tentang struktur yang 

terorganisasikan mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 

didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil”. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu tentang pola keteraturan, pengetahuan tentang struktur yang 

diorganisasikan mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 

didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil, dimana dapat 

disimpulkan bahwa belajar matematika harus dilakukan secara urut dan hierarkis.  
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e. Prestasi Belajar Matematika 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar dan matematika yang telah 

diuraikan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa prestasi belajar matematika 

adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

matematika yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang berupa 

penguasaan dan kecakapan baru yang ditunjukkan dengan hasil yang berupa nilai 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika 

Telah diketahui bahwa belajar adalah suatu aktifitas yang dapat 

menghasilkan perubahan dalam tingkah laku yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman. Perubahan-perubahan tingkah laku ini bersifat konstan dan berbekas. 

Berhasil dengan baik atau tidaknya belajar tergantung kepada bermacam-macam 

faktor yang mempengaruhi pretasi belajar. 

Clark mengatakan bahwa, ”Hasil belajar siswa disekolah 70 % 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan” (Nana 

Sudjana, 1989: 39).  

Caroll berpendapat bahwa, ”Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

oleh lima faktor, yakni (a) bakat belajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c) 

waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas 

pengajaran, (e) kemampuan individu”. (Nana Sudjana, 1989: 40).  

Faktor yang berkenaan dengan kemampuan individu adalah bakat belajar, 

waktu yang tersedia untuk belajar, waktu yang diperlukan siswa untuk 

menjelaskan pelajaran, kemampuan individu. Sedangkan faktor yang berkenaan 

dengan  luar individu adalah kualitas pengajaran. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Ngalim Purwanto (1990: 102) dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor individual 

atau faktor internal, seperti kondisi psikologis, minat, kecerdasan (intelegensi), 

bakat dan faktor pribadi lainnya. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial atau faktor 

eksternal, yaitu keluarga, guru, metode mengajar, serta faktor luar yang lain. 
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Dari uraian di  atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi 

oleh kemampuan siswa dan faktor lain yang ada dalam diri siswa dan faktor 

lingkungan belajarnya.   

 

2. Metode Mengajar 

Metode mengajar terdiri dari kata metode dan mengajar. Di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1990: 580-581) dinyatakan bahwa “Metode adalah cara 

yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu 

pengetahuan dan sebagainya): cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara atau jalan yang 

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pengertian mengajar juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai 

berikut : 

1)   Tyson dan Caroll (1970) 
Mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik 
antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan belajar 
mengajar. 

2)   Nasution (1986) 
Mengajar adalah aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 
sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi 
proses belajar.   

3) Tardif (1989) 
Mengajar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang (dalam hal ini 
guru) dengan tujuan membantu atau memudahkan orang lain (dalam hal 
ini siswa) melakukan kegiatan belajar.  

(Muhibbin Syah, 1995: 183) 

Nana Sudjana (1989: 29) mengemukakan bahwa “ Mengajar adalah 

membimbing kegiatan siswa belajar. Mengajar adalah mengatur dan 

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat mendorong 

dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan belajar”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar 

siswa untuk menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. 
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Mengajar juga merupakan suatu proses memberikan bimbingan atau bantuan 

kepada siswa dalam proses belajar.  

Menurut Nana Sudjana (1989: 76), “Metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran”. 

Beberapa arti metode mengajar, antara lain : 

1. Metode mengajar adalah suatu cara mengajarkan topik tertentu agar proses 
dari pengajaran tersebut berhasil dengan baik. 

2. Metode mengajar adalah cara-cara yang tepat dan serasi dengan sebaik-
baiknya, agar guru berhasil dalam mengajarnya, agar mengajar mencapai 
tujuannya atau mengenai sasarannya. 

3. Metode mengajar adalah cara mengajar yang umum yang dapat diterapkan 
atau dipakai untuk semua bidang studi. 

(Purwoto, 2003: 65) 

 Dari beberapa pendapat dia atas dapat disimpulkan bahwa metode 

mengajar adalah suatu cara yang dipergunakan guru dalam mengajarkan topik 

tertentu agar proses pengajaran dapat berhasil dengan baik sehingga guru dapat 

mencapai tujuannya atau sasarannya. Dengan metode ini diharapkan akan muncul 

berbagai kegiatan siswa, sehubungan dengan kegiatan mengajar guru dan 

terciptalah interaksi edukatif antara siswa dan guru. 

 Ada beberapa jenis mengajar yang masing-masing metode memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Seorang guru hendaknya mampu menggunakan 

berbagai jenis metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan pengajaran, materi 

pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini hanya diuraikan 

dua macam metode mengajar yaitu metode demonstrasi dan metode konvensional. 

a. Metode Demonstrasi 

Menurut Sudirman N., Tabrani Rusyan, Zainal Arifin, dan Toto fathoni 

(1987 : 133), “Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan atau menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang disertai 

dengan penjelasan lisan”. 

Hasibuan dan Moedjiono (1988 :28) mengatakan bahwa,”Metode 

demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif untuk menolong 
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siswa mencari jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana membuatnya, 

Bagaimana proses bekerjanya, Baagaimana proses mengerjakannya”  

Metode demonstrasi baik digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses 

bekerja sesuatu, proses menggunakan sesuatu dan untuk mengetahui atau melihat 

kebenaran sesuatu. 

Adapun keunggulan dan kekurangan metode demonstrasi adalah sebagai 

berikut : 

1) Keunggulan metode demonstrasi 

a) Metode ini dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih 

konkret. Dengan demikian dapat menghindarkan verbalisme. 

b) Siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. 

c) Proses pengajaran 

d) Siswa dirangsang untuk untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan. 

e) Pada akhir demonstrasi dapat diberikan kegiatan menjawab pertanyaan atau 

diskusi sehingga pemahaman terhadap materi semakin baik.  

2) Kekurangan metode demonstrasi 

a) Pelaksanaan demonstrasi tidak efektif jika guru tidak memiliki ketrampilan 

khusus. 

b) Fasilitas seperti peralatan, tempat dan perencanaan yang  matang dan 

memerlukan waktu yang lama.  

b. Metode Konvensional 

Metode konvensional adalah suatu pengajaran dimana dalam proses 

belajar mengajar penyampaian pelajaran masih mengandalkan sistem ceramah. 

Peranan siswa dalam metode konvensional adalah mendengarkan guru dan 

mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh guru. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:459) menyatakan bahwa 

“Konvensional adalah tradisional”, sedangkan “tradisional sendiri diartikan 

sebagai sikap dan cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada 

norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun”. 
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 Jadi metode konvensional dapat diartikan sebagai suatu pengajaran yang masih 

menggunakan sistem yang biasa dilakukan yaitu sistem ceramah.  

  Dalam metode konvensional guru memegang peranan utama dalam 

menentukan isi dan urutan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sehingga sistem pengajaran seperti ini tidak dapat 

menyelenggarakan secara tuntas. 

  Adapun keunggulan metode konvensional adalah sebagai berikut: 

1) Dapat menampung kelas besar, tiap murid mempunyai kesempatan yang sama 

untuk mendengarkan, dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi relatif 

lebih murah. 

2) Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut oleh guru. 

Konsep-konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas 

belajar kepada siswa. 

3) Guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting, hingga waktu dan 

energi dapat digunakan sebaik mungkin. 

4) Isi silabus dapat diselesaikan dengan lebih mudah, karena guru tidak harus 

menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. 

5) Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran, tidak 

menghambat dilaksanakannya pelajaran dengan ceramah. 

  Sedangkan kelemahan metode konvensional adalah sebagai berikut: 

1) Pelajaran berjalan membosankan murid dan murid menjadi pasif, karena tidak 

berkesempatan menemukan sendiri konsep yang diajarkan. 

2) Kedapatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat murid tidak mampu 

mengasai bahan yang diajarkan. 

3) Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. 

4) Ceramah menyebabkan belajar murid menjadi “belajar menghafal” (rote 

learning) yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. 

  

3. Pendekatan Quantum Teaching 

 Quantum teaching merupakan salah satu model pembelajaran humanistik. 

Seperti yang dikemukakan oleh Freire. (www.google.com).  
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Fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita 
atau obyek. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan penuh 
sikap kritis dan daya cipta, dan itu berarti manusia mampu memahami 
keberadaan dirinya. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada 
pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri, dan harus mampu 
mendekatkan manusia dengan lingkungannya  

 

Fungsi institusi pendidikan adalah menumbuh-kembangkan subyek didik ke 

tingkat yang normatif lebih baik, dengan cara/jalan yang baik, serta dalam konteks 

yang positif. Disebut subyek didik karena peserta didik bukan merupakan obyek 

yang dapat diperlakukan semaunya pendidik, bahkan seharusnya dipandang 

sebagai manusia lengkap dengan harkat kemanusiannya. Quantum teaching 

merupakan suatu pendekatan dalam pengajaran matematika yang menguraikan 

cara-cara baru yang memudahkan proses belajar melalui perpaduan unsur seni dan 

pencapaian-pencapaian yang terarah , apapun mata pelajaran yang diajarkan.  

 
Di abad ke-20 ini orang ‘dipaksa’ belajar di ruang kelas yang disusun secara 
kaku dan terdiri dari meja dan kursi. Nilai dan Ijasah/Sertifikat menjadi 
ukuran keberhasilan yang pada akhirnya pembelajar merasa bahwa belajar 
dan sekolah merupakan beban. Quantum merubah cara pandang tersebut 
dan menjadikan belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan. Presentasi 
cara Quantum adalah presentasi menggunakan apa saja demi untuk 
menambah daya tarik dan daya ingat. (www.training-jenius.com) 
 
Bobbi DePorter (www.training-jenius.com) menyatakan bahwa, “Kelas 

pelatihan dimulai ketika peserta memasuki ruangan, apa yang mereka lihat dan 

dengar mempengaruhi kesiapan mereka untuk mendengar anda. Putarlah musik 

Jass/ Pop, pajanglah benda-benda unik dimeja dan tempelkan poster-poster 

inspiratif di ruang pelatihan anda” 

Sehingga quantum teaching dapat digunakan sebagai petunjuk spesifik 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang pengajaran, 

menyampaikan isi dan mempermudah proses belajar. 

 DePorter, Reardon, Singer-Nourie (2000: 4) menyatakan bahwa, 

Sebagai sebuah pendekatan belajar yang segar, mengalir, praktis, dan 
mudah diterapkan,  Quantum teaching menawarkan cara-cara baru untuk 
memaksimalkan dampak usaha pengajaran melalui perkembangan 
hubungan, penggubahan belajar, dan penyampaian kurikulum. Quantum 
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Teaching didefinisikan sebagai pengubahan bermacam-macam interaksi 
yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakup 
unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. 
  

 Sehingga quantum teaching dapat digunakan sebagai petunjuk spesifik 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang pengajaran, 

menyampaikan isi dan mempermudah proses belajar.  

 Tujuan utama quantum teaching adalah agar pengajar mampu merancang 

dan mempraktekkan secara terstruktur dan terarah metode belajar yang tepat di 

sekolah atau di kelas dengan menggunakan potensi yang ada pada dirinya, siswa, 

dan lingkungan, agar siswa terdorong memiliki ketrampilan akademis dan 

ketrampilan hidup secara luas.  

Asas utama quantum teaching adalah “Bawalah dunia mereka ke dunia 

kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Maksud asas utama tersebut 

adalah untuk dapat mengajar dengan baik guru harus mengetahui dunia siswa 

sebagai langkah pertama. Dengan langkah pertama ini guru akan memiliki hak 

untuk mendidik, memimpin, menuntun dan mengajar ilmu pengetahuan secara 

luas dengan melibatkan semua aspek kepribadian siswa, yaitu pikiran, perasaan 

dan bahasa tubuh. Cara memasuki dunia siswa dapat dilakukan dengan 

mengaitkan pelajaran yang diajarkan kepada peristiwa, pengalaman, pikiran dan 

perasaan yang ada pada siswa. Setelah terjadi jalinan ikatan tersebut barulah 

membawa dunia guru kepada dunia siswa, yaitu memberikan pemahaman, 

pengalaman, pikiran dan pengetahuan baru tentang pelajaran yang diajarkan.  

Quantum teaching memiliki lima prinsip atau kebenaran tetap, dimana hal 

ini mempengaruhi seluruh aspek Quantum teaching yaitu:  

1) Segalanya berbicara 
Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru mengirim pesan 
tentang belajar. 

2) Segalanya bertujuan  
Semua yang berhubungan dengan penggubahan yang dilakukan guru 
mempunyai tujuan. 

3) Pengalaman sebelum pemberian nama 
Proses belajar yang paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami suatu 
informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari.  

4) Akui setiap usaha 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 20   

Belajar mengandung risiko, dimana ketika seseorang belajar berarti 
melangkah keluar dari kenyamanan. Ketika siswa mengambil langkah belajar 
mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri 
mereka. 

5) Perayaan 
Mengadakan perayaan bagi siswa akan mendorong menperkuat rasa tanggung 
jawab dan mengawali proses belajar mereka sendiri. Perayaan membangun 
keinginan untuk sukses. Perayaan merupakan motivasi hakiki tanpa ”insentif”. 

(DePorter et al, 2000 : 9) 

 
Menurut DePorter et al (2000: 9).  “Quantum teaching dibagi menjadi dua 

seksi utama : konteks dan isi “. Seorang guru diharapkan menggubah banyak 

bagian dimana bagian-bagian tersebut yaitu: 

1) Konteks 

a) Suasana yang memberdayakan  

Suasana kelas meliputi bahasa yang digunakan guru dalam mengajar, cara 

menjalin simpati dengan siswa, dan sikap guru terhadap sekolah serta 

belajar. Suasana yang penuh kegembiraan akan berdampak rasa gembira 

dalam belajar. 

b) Landasan yang kukuh 

Landasan adalah kerangka kerja, yaitu tujuan, keyakinan, kesepakatan, 

kebijakan, prosedur, dan aturan bersama yang menjadi pedoman belajar 

dan mengajar. Landasan belajar harus dibuat pada awal pertemuan dan 

secara bersama-sama sehingga akan mengikat emosi siswa sejak awal.  

c) Lingkungan yang mendukung 

Lingkungan adalah penataan ruang kelas yang meliputi pencahayaan, 

warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, musik, dan semua hal yang 

mendukung proses belajar. Lingkungan belajar dibuat untuk merangsang 

kondisi siap untuk belajar.  

d) Rancangan belajar yang dinamis 

Rancangan adalah penciptaan terarah unsur-unsur penting yang bisa 

menumbuhkan minat siswa, mendalami makna, dan memperbaiki proses 

tukar menukar informasi. 

2) Isi 
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a) Penyajian yang prima 

b) Fasilitas yang luwes 

c) Ketrampilan belajar-untuk- belajar 

d) Ketrampilan hidup 

Menurut DePorter et al (2000 :10), Kerangka Rancangan Belajar Quantum 

teaching  yang dikenal dengan  TANDUR yaitu : 

1) Tumbuhkan 
Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah manfaatnya bagiku “, dan 
manfaatkan kehidupan pelajar.  

2) Alami 
Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua 
pelajar. 

3) Namai 
Sediakan kata kunci, konsep, model, rmus, strategi; sebuah “masukan”. 

4) Demonstrasikan 
Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka tahu “. 

5) Ulangi 
Tunjukkan pelajar cara-cara mengulangi materi dan menegaskan “Aku tahu 
bahwa aku memang tahu”. 

6) Rayakan 
Pengakuan untuk penyelesaikan, partisipasi, dan perolehan keterapilan dan 
ilmu pengetahuan.  

 
Marry Driscoll mengatakan bahwa,” Salah satu ciri komunitas belajar 

adalah sistem prinsip yang dianut dan dimengerti bersama oleh anggota-

anggotanya”( DePorter et al, 2000 :47). Dalam Quantum teaching satu set prinsip 

tersebut disebut dengan Delapan Kunci Keunggulan  yaitu : 

1) Integritas 
Bersikaplah jujur, tulus, dan menyeluruh. Selaraskan nilai-nilai dengan 
perilaku anda. 

2) Kegagalan Awal Kesuksesan 
Pahamilah bahwa kegagalan hanyalah memberikan informasi yang anda 
butuhkan untuk sukses. Kegagalan itu tidak ada, yang ada hanya hasil dan 
umpan balik. Semuanya dapat beermanfaat jika anda tahu cara menemukan 
hikmahnya.  

3) Bicaralah dengan Niat Baik 
Berbicaralah dengan pengertian positif, dan bertanggung jawablah untuk 
komunikasi yang jujur dan lurus. Hindari gossip dan brkomunikasi berbahaya.  

4) Hidup di Saat Ini 
Pusatkan perhatian anda pada saat sekarang ini, dan manfaatkan waktu sebaik-
baiknya. Kerjakan setiap tugas sebaik mungkin. 
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5) Komitmen 
Penuhi janji dan kewajiban anda; laksanakan visi nada. Lakukan apa yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan anda. 

6) Tanggung Jawab 
Bertanggungjawablah atas tindakan anda. 

7) Sikap Luwes dan Fleksibel 
Besikaplah terbuka terhadap perubahan atau pendekatan baru yang dapat 
membantu anda memperoleh hasil yang diinginkan. 

8) Keseimbangan 
Jaga keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa anda. Sisihkan waktu untuk 
membangun dan memelihara tiga bidang itu.  
(DePorter et al, 2000 : 47) 

Dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh guru dikelas cara untuk 

menyampaikan pelajaran sangat penting . Ketika mengajar, memberikan petunjuk, 

menata konteks, atau memberkan umpan balik ada Empat Prinsip Komunikasi 

Ampuh yaitu : 

1) Munculkan Kesan 
Ciptakan kesan atau citra terhadap pelajaran, paculah pembelajaran, dan 
tingkatkanlah komunikasi. Jangan memberikan kesan sulit, membosankan, 
bahaya, kegagalan terhadap pelajaran. 

2) Arahkan Fokus 
Arahkan fokus saat memberikan petunjuk. 

3) Inklusif 
Gunakan kalimat jamak ”kita” dalam memberikan petunjuk, sehingga 
tercipta suasana kerja sama, kerja tim, dan keterlibatan. 

4) Spesifik 
Gunakan kalimat seefektif mungkin dengan memberikan keterangan 
sespesifik mungkin.  
(DePorter et al, 2000 : 118) 

 
Quantum teaching mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan 

mempermudah proses belajar. Dengan Quantum teaching akan diperoleh cara– 

cara efektif untuk meningkatkan :  

1) Partisipasi siswa dengan menggubah keadaan. 

2) Motivasi dan minat dengan menerapkan kerangka rancangan yang dikenal 

dengan TANDUR 

3) Rasa kebersamaan dengan menggunakan Delapan kunci keunggulan 

4) Menigkatkan daya dengar anak dengan mengikuti Prinsip-prinsip Komunikasi 

Ampuh 
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Kelebihan dari pendekatan Quantum teaching adalah : 1) Siswa dapat 

lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 2) Belajar siswa akan menjadi lebih 

menyenangkan karena dilakukan dalam situasi yang menyenagkan dan santai. 3) 

Latar belakang dalam proses pembelajaran berupa musik akan memberikan 

pengaruh positif bagi siswa serta adanya poster afirmasi akan meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar. 4) Adanya alat bantu, dimana pada penelitian ini 

digunakan metode demonstrasi yang akan membantu guru dalam menyampaikan 

materi.  

Kelemahan dari pendekatan Quantum teaching adalah 1) Diperlukan 

waktu yang banyak untuk menciptakan jalinan rasa simpati dan saling pengertian 

antara siswa dan guru yang akan membangun ikatan emosional yang akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 2) Diperlukan biaya yang banyak karena 

diperlukan media pengajaran seperti tape, kaset, serta alat tulis dengan variasi 

warna. 

 
4. Motivasi Belajar 

Perilaku seorang  individu tidak muncul dengan sendirinya, selalu ada hal 

yang mendorongnya dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Kekuatan 

yang menjadi pendorong munculnya perilaku individu itu disebut dengan 

motivasi.  

Kata ”motif” bisa diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya pengerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Mc. Donald berpendapat bahwa, “Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan” (Sardiman A. M, 1994: 

73).  

Sardiman A. M (1994: 75)  mengatakan bahwa, ”Motivasi adalah 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu” . Jadi 
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motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar dan tumbuh di dalam diri 

siswa.  

Hoy dan Miskel dalam buku Educational Administration mengemukakan 

bahwa “Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang kompleks, 

dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan ketegangan 

(tension states), atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga 

kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal” 

(Ngalim Purwanto, 1990: 72). 

Motivasi belajar siswa dapat dilakukan dalam dua bentuk  motivasi yaitu: 

1) Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang timbul untuk mencapai tujuan yang 

berasal dari luar dirinya.  

2) Motivasi instrinsik adalah dorongan agar siswa melakukan kegiatan belajar 

dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. 

(Nana Sudjana, 1989: 160) 

Motivasi ini berkenaan dengan kebutuhan dengan kebutuhan belajar siswa 

itu sendiri. Siswa harus menyadari pentingnya melakukan kegiatan belajar untuk 

kepuasan dan kebutuhannya sendiri. Siswa harus mengetahui tujuan dari 

pengajaran suatu pengajaran. Seorang guru sebelum memulai pengajaran wajib 

memberitahukan siswa tujuan instuksional khusus. Pentingnya siswa menguasai 

tujuan pengajaran merupakan upaya guru untuk membangkitkan motivasi 

instrinsik. Demikian pula menanamkan ksadaran agar siswa belajar sungguh- 

sungguh untuk meraih kehidupan yang lebih baik dikehidupan mendatang adalah 

upaya guru untuk membangkitkan motivasi ekstrinsik.  

Motivasi pada setiap diri orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas  

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).  

3. Lebih senang bekerja mandiri. 

4. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

5. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

6. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 
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7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 Menurut Sardiman A.M (1990:75) “Motivasi belajar adalah merupakan 

faktor psikis yang bersifat non intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal 

penumbuhan gairah, siswa merasa dan semangat untuk belajar”. 

Siswa perlu memiliki motivasi untuk menimbulkan minat dan semangat 

untuk belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

serangkaian usaha yang dilakukan siswa untuk menggerakkan, mengarahkan, dan 

menjaga tingkah laku siswa pada kegiatan belajar.  Maksud dari serangkaian 

usaha disini adalah motif yang bersama-sama menggerakkan  siswa untuk belajar 

Belajar matematika sangatlah membutuhkan banyak latihan, oleh karena itu  

diperlukan adanya motivasi. Motivasi belajar  yang tinggi akan mendorong siswa 

akan lebih giat belajar matematika dan tidak cepat marasa bosan. Bahkan lebih 

dari pada itu, dengan keberhasilan yang dicapainya dalam memecahkan soal-soal 

yang tergolong sulit, siswa merasa puas dan memandang hal tersebut sangat 

menyenangkan. Sebaliknya, jika motivasi belajar rendah, maka akan malas 

belajar, apalagi berlatih memecahkan soal-soal yang tergolong sulit.  

Dari uraian di atas motivasi belajar siswa adalah suatu usaha yang 

disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang 

agar ia terdorong untuk belajar sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.  

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Untung Budiarso (2003)  dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Quantum Teaching untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pada pokok 

bahasan Energi kelas I SLTP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 

2002/2003”. hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengajaran dengan 

metode ceramah disertai demonstrasi dengan pendekatan Quantum teaching 

tidak lebih efektif untuk mengatasi kesulitan belajar dibanding metode 

ceramah disertai demonstrasi dengan pendekatan konsep. 
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2. Nina Nurani Dewi (2004) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Motivasi 

dan Kreativitas Belajar Matematika Serta Vitalitas Psikis Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas II SLTP Negeri 1 Wonogiri pada 

Semester III Tahun Pelajaran 2002/2003”, menyimpulkan bahwa terdapat 

motivasi belajar matematika siswa berpengaruh pada prestasi belajar 

matematika siswa. Siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi memiliki 

prestasi belajar matematika lebih baik dari siswa yang mempunyai motivasi 

belajar matematika rendah. 

3. Alifah Yanlin Putri (2004) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Interaksi 

Sosial dan Motivasi Belajar Matematika Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Ditinjau dari Minat Belajar Matematika Siswa Kelas II SMP 

Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2003/2004”, menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar matematika 

terhadap prestasi belajar matematika. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang relevan 

di atas adalah pada penelitian ini peneliti menggunakan metode demonstrasi 

dengan pendekatan Quantum Teaching untuk mengetahui prestasi belajar 

matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa, 

melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan belajar siswa dan 

kegiatan mengajar guru. Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktifitas yang dapat 

mengakibatkan perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman. Sedangkan mengajar adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada disekitar siswa untuk menumbuhkan dan mendorong siswa 

melakukan proses belajar. Guru harus mampu melaksanakan tugasnya dengan 

mengatur dan menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa melaksanakan 

kegiatan belajar secara optimal. Dengan demikian tujuan belajar akan tercapai dan 

siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi.  
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Salah satu cara mencapai prestasi belajar yang baik adalah dengan cara 

menentukan pendekatan mengajar dan metode yang tepat. Dalam proses belajar 

mengajar, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi atau bahan pelajaran akan membantu siswa dalam mentransfer 

segala sesuatu yang disampaikan oleh guru. Penggunaan metode pembelajaran 

cukup besar pengaruhnya terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Pemilihan 

metode pembelajaran yang tidak tepat justru dapat menghambat tercapainya 

tujuan mengajar. Agar metode pembelajaran terpilih dengan tepat seorang guru 

harus mengetahui macam-macam metode pembelajaran dan mengetahui pula 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pada pokok bahasannya. 

Metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching merupakan salah 

satu metode yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang 

pengajaran, menyampaikan isi dan mempermudah proses belajar yang dapat 

memberikan dorongan kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Metode 

ini berusaha untuk melakukan penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada 

di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-

unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-

interaksi tersebut mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain.  

Siswa pada akhirnya setelah diberi pengajaran dengan metode demonstrasi 

dengan pendekatan Quantum Teaching diharapkan akan memperoleh prestasi 

belajar yang lebih baik daripada dengan metode konvensional. Bagi siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi akan cenderung terdorong untuk belajar dan 

melaksanakan tugas dengan baik karena dengan metode demonstrasi pada 

pendekatan Quantum Teaching proses belajar akan lebih menarik.  

Adapun prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh adanya 

motivasi belajar yang mendorong siswa untuk melakukan serangkaian usaha 

untuk menciptakan kondisi tertentu sehingga tercipta suasana belajar yang baik 

agar tercapai tujuan pengajaran yaitu prestasi belajar yang tinggi. Siswa 

hendaknya mengetahui terlebih dahulu tujuan dari suatu pengajaran yang 

dilakukan oleh guru, dimana guru harus memberi tahu tujuan instruksional khusus 

kepada siswa sebelum pelajaran dimulai. Dengan adanya penggerak dan semangat 
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belajar maka diharapkan prestasi belajar yang optimal dapat tercapai. Motivasi 

belajar siswa berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang dan ada yang rendah. Dengan 

motivasi belajar yang berbeda-beda, maka penguasaan materi pelajaran 

matematikanya juga berbeda, sehingga dimungkinkan prestasi belajar 

matematikanya berbeda. 

Pengajaran dengan metode demonstrasi pada pendekatan Quantum 

teaching untuk masing-masing motivasi belajar siswa memberikan pengaruh yang 

berbeda. Demikian juga pengajaran dengan metode konvensional untuk masing-

masing motivasi belajar siswa memberikan pengaruh yang berbeda. Mungkin 

prestasi belajar siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik apabila pengajaran 

dengan metode demonstrasi pada pendekatan Quantum teaching. Mungkin juga 

prestasi belajar siswa dengan aktivitas belajar rendah justru lebih baik apabila 

pengajaran dengan metode konvensional. 

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa 

metode demonstrasi pada pendekatan Quantum teaching dan motivasi belajar 

siswa berperan dalam menentukan tingkat penguasaan mata pelajaran matematika 

yang tercermin dalam prestasi belajar matematika. Diasumsikan juga bahwa 

terdapat interaksi antara metode mengajar dan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika.  Hal ini berarti terjadi interaksi antara metode 

pembelajaran dengan motivasi belajar siswa. 

Untuk memperjelas kerangka berpikir di atas, maka digambarkan gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian. 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 29   

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta permasalahan 

yang diajukan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pemberian pembelajaran matematika dengan menggunakan  

metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar siswa tinggi, sedang dan rendah terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume 

Prisma dan Limas. 

3. Ada interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan Luas Sisi 

dan Volume Prisma dan Limas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah SMP Negeri 6 Surakarta dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas IX semester ganjil tahun ajaran 2006/2007. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2006/2007 dimulai pada bulan Agustus 2006 sampai selesai. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu karena peneliti tidak 

mungkin melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang relevan 

kecuali beberapa variabel-variabel yang diteliti. Hal ini sesuai pendapat Budiyono 

(2003: 82) bahwa, ”Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”. 

Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel bebas 

yaitu metode demonstrasi dengan pendekatan quantum teaching sebagai kelas 

eksperimen dan metode konvensional sebagai kelas kontrol. Untuk variabel bebas 

yang lain yaitu motivasi belajar matematika dijadikan sebagai variabel yang ikut 

mempengaruhi variabel terikat.  

Sebelum memulai perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan 

dengan menggunakan uji t. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak. Data yang 

29 
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digunakan untuk menguji keseimbangan adalah nilai raport kelas VIII semester 2 

tahun pelajaran 2005/2006 untuk mata pelajaran matematika. 

Pada akhir eksperimen, kedua kelas tersebut diukur dengan menggunakan 

alat ukur yang sama, yaitu soal-soal tes prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan luas sisi dan volum prisma dan limas. Hasil pengukuran tersebut 

dianalisis dan dibandingkan dengan tabel uji statistik yang digunakan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), “Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu yang hendak diteliti. Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2006/2007.  

 

2. Sampel 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka peneliti tidak meneliti 

seluruh individu dalam populasi, melainkan hanya meneliti beberapa sampel. 

Dengan meneliti sebagian dari populasi, diharapkan bahwa hasil yang didapat 

sudah dapat menggambarkan populasi yang bersangkutan. Sebagian populasi yang 

diambil tersebut dinamakan sampel. Suharsimi Arikunto (2002: 109) menyatakan 

bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sampel yang 

diambil adalah kelas  IXC sebagai kelas eksperimen dan IXD sebagai kelas 

kontrol. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

sampling. Menurut Budiyono (2003: 37), cluster random sampling adalah 

sampling random yang dikenakan berturut-turut terhadap unit-unit atau sub-sub 

populasi”. Mengingat populasi yang terbagi menjadi lima kelas, sampel diambil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32   

secara cluster random sampling terhadap kelas dengan cara undian dan akan 

dipilih 2 kelas sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial sederhana 2 x 3, untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Rancangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Motivasi belajar                                          
                                                 B 

          A 
Tinggi 

(b1) 
Sedang 

(b2) 
Rendah 

(b3) 

Demonstrasi pada 

pendekatan Quantum 

Teaching (a1) 

ab11 ab12 ab13 Metode 

Mengajar 

Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

1. Variabel bebas 

a. Metode Pengajaran 

1) Definisi operasional: Metode mengajar adalah suatu cara yang 

dipergunakan guru dalam mengajarkan topik tertentu agar proses 

pengajaran dapat berhasil dengan baik sehingga guru dapat mencapai 

tujuannya atau sasarannya Indikator:   

 -  Metode demonstrasi pada pendekatan Quantum teaching 

-  Metode konvensional 

2) Skala pengukuran: skala nominal dengan dua kategori, yaitu : 

1) Kelompok eksperimen diberi Metode demonstrasi pada pendekatan 

Quantum teaching 
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2) Kelompok kontrol diberi Metode konvensional 

b. Motivasi belajar siswa 

1) Definisi Operasional: Motivasi belajar siswa adalah suatu usaha yang 

disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar ia terdorong untuk belajar sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu. 

2) Skala Pengukuran: skala interval yang diubah menjadi skala ordinal 

dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

      Kategori :  Untuk kategori tinggi      : sXX +>  

      Untuk kategori sedang     : s+££- XXsX  

      Untuk kategori rendah     : sXX -<  

Keterangan:  X  = nilai siswa 

                          X   = rataan nilai siswa 

      s   = simpangan baku 

2. Variabel terikat yaitu prestasi belajar matematika  

a) Definisi Operasional : Prestasi belajar matematika adalah hasil yang telah 

dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar matematika yang 

mengakibatkan perubahan pada diri seseorang berupa penguasaan dan 

kecakapan baru yang ditunjukkan dengan hasil yang berupa nilai. 

b) Indikator : nilai tes formatif pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volum  

Prisma dan Limas 

3) Skala Pengukuran : skala interval 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah menentukan cara mengukur 

variabel penelitian dan alat pengumpul data. Dalam mengukur variabel diperlukan 

instrumen, dengan instrumen ini peneliti dapat memperoleh data. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ada tiga macam, yaitu 

metode dokumentasi, metode angket dan metode tes 

a. Metode Dokumentasi 
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Menurut Budiyono (2003: 54), “Metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada”. 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data mengenai kemampuan awal siswa yang diambil dari nilai matematika 

semester 2 kelas VIII tahun 2005/2006. Data yang diperoleh digunakan untuk 

mengetahui atau menguji keseimbangan rerata kemampuan awal kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

b. Metode angket 

Suharsimi Arikunto (2002: 128) berpendapat bahwa “Angket atau 

kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui”. 

Angket dalam penelitian ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang 

aktivitas belajar siswa yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda, dengan 4 alternatif 

jawaban. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengukur aktivitas belajar 

siswa. 

Adapun pemberian skor pada angket aktivitas belajar siswa adalah sebagai 

berikut: 

1) Item positif 

Jawaban a b c d 

Skor 4 3 2 1 

2)   Item negatif 

Jawaban a b c d 

Skor 1 2 3 4 

 

c. Metode Tes 

Suharsimi Arikunto (2002: 127) berpendapat bahwa “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok”. 
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Tes ini memuat beberapa pertanyaan yang berisi tentang materi-materi 

dalam suatu pokok bahasan yang terdiri dari 30 soal tes obyektif dengan               

4 alternatif jawaban. Adapun pemberian skor pada tes prestasi belajar adalah jika 

benar skor 1 dan jika salah skor 0. 

3. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk 

memperoleh data tentang prestasi belajar matematika dan angket untuk 

memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa. Instrumen penelitian disusun 

dalam bentuk soal obyektif berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Setelah 

instrumen penelitian selesai disusun, selanjutnya diuji cobakan lebih dahulu 

sebelum dikenakan pada sampel penelitian. Pada penelitian ini mengambil subyek 

uji  coba berdasar  atas kesamaan karakteristik antara  subyek uji  coba          

dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini uji coba instrumen dilaksanakan di 

SMP Negeri 14 Surakarta pada siswa kelas IX. 

  Tujuan uji coba ini adalah untuk melihat apakah insrumen yang telah 

disusun tersebut valid dan reliabel atau tidak. Karena untuk mendapatkan 

instrumen yang benar dan akurat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya 

valid dan reliabel. Cara untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat 

memenuhi syarat-syarat tersebut adalah: 

a. Uji Konsistensi Internal 

Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut konsisten artinya instrumen tersebut memiliki daya pembeda yang dapat 

membedakan antara anak yang pandai dengan anak yang masih kurang.  Untuk 

menghitung konsistensi internal untuk tiap item ke-i menggunakan rumus korelasi 

moment product dari Karl Pearson sebagai berikut: 

: 

  
( )( )

( ){ }{ ( ) }2222 ååå å
å åå

--

-
=

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 Dengan: 

 rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y 
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 N = Jumlah subyek uji coba 

 X = Skor butir item 

 Y = Skor total item 

 Keputusan uji: 

- Konsisten jika 3.0³xyr  berarti butir dipakai 

- Tidak konsisten jika xyr < 0.3 berarti butir dibuang  

(Budiyono, 2003: 65) 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur. Budiyono 

(2003: 65) mengatakan bahwa “suatu instrumen disebut reliabel apabila hasil 

pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran 

tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada 

orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada waktu yang 

sama atau pada waktu yang berlainan”. Kata reliabel sering disebut dengan nama 

lain, misalnya terpercaya, terandalkan, ajeg, stabil, konsisten, dan lain sebagainya. 

 Untuk menghitung tingkat reliabilitas tes hasil belajar, dalam penelitian 

ini digunakan rumus dari Kuder-Richardson dengan KR-20, yaitu: 

 ( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -

-
= å

2

2

11 1 t

iii

s

qps

n
n

r   

 Sedangkan untuk menghitung tingkat reliabilitas angket, dalam penelitian 

ini digunakan rumus Alpha dari Cronbach, yaitu: 

 ( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-
= å

2

2

11 1
1 t

i

s

s

n
n

r   

Dengan: 

r11 = indeks reliabilitas instrument 

n = banyaknya butir soal 

st
2 = variansi total 

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar pada butir ke-i 

qi = 1 - pi 

si
2 = variansi butir ke-i  

(Budiyono, 2003: 69-70) 
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Hasil perhitungan dari uji reliabilitas, baik dengan rumus KR-20 maupun 

rumus Alpha diinterpretasikan sebagai berikut: 

Kriteria: 0,80 < r11 < 1,00  reliabilitas sangat tinggi 

  0,60 < r11 < 0,80  reliabilitas tinggi 

  0,40 < r11 < 0,60  reliabilitas cukup 

  0,20 < r11 < 0,40  reliabilitas rendah 

  0,00 < r11 < 0,20  reliabilitas sangat rendah  

(Suharsimi Arikunto, 1998: 260) 

Menurut Budiyono (2003 : 72) hasil pengukuran yang mempunyai indeks 

reliabilitas 0.70 atau lebih cukup baik nilai kemanfaatannya. Hal ini berarti 

instrumennya dapat dipakai untuk melakukan pengukuran. 

Dalam penelitian ini suatu item dinyatakan reliabel atau bisa digunakan jika 

70.0r11 ³ . 

 

F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan sebelum kedua kelompok, baik kelompok eksperimen 

atau kelompok kontrol dikenai perlakuan yang berbeda. Uji ini betujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Dengan pertimbangan bahwa variansi populasinya tidak diketahui maka statistik 

uji yang digunakan adalah uji-t , yaitu:  

a. Hipotesis 

H0 : kedua kelompok dalam keadaan seimbang 

H1 : kedua kelompok tidak dalam keadaan seimbang 

b. Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan 

t  =  

21
p

21

n
1

n
1

s

XX

+

-
 ~ t(n1+n2-2) 
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sp
2  =  

( ) ( )
2nn

s1ns1n

21

2
22

2
11

-+
-+-

 

Keterangan :   

t  =  harga statistik yang di uji t ~ t(n1+n2-2) 

1X  =  rata-rata sampel 1 

2X  =  rata-rata sampel 2 

n1  =  cacah anggota sampel 1 

n2  =  cacah anggota sampel 2 
2
1s  =  variansi sampel 1 

2
2s  =  variansi sampel 2 

2
ps  =  variansi gabungan 

sp  =  deviasi baku gabungan 

d. Daerah kritik : DK = {t | t <-tα/2 atau t > tα/2} 

e. Keputusan uji : H0 ditolak jika t Î DK 

(Budiyono, 2004:151) 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas populasi digunakan 

uji Lilliefors. Alasan dipilih uji Lilliefors karena uji ini dapat digunakan untuk 

sampel yang kecil. Prosedur uji Lilliefors sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan : 

L  =  Maks | F(zi) - S(zi)| 

      Dengan: 
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L  =  koefisien Lilliefors dari pengamatan 

zi  =  skor standar,zi = 
s

XXi - , (s = standar deviasi) 

F(zi)  =  proporsi cacah z £ zi terhadap seluruh cacah zi. 

d. Daerah kritik : DK = { L | L > Lα;n }, dengan n adalah ukuran sampel. 

e. Keputusan uji : H0 ditolak jika LÎ DK 

(Budiyono, 2004:170) 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi tersebut dalam 

keadaan homogen atau tidak, dengan kata lain mempunyai variansi yang sama 

atau tidak. Untuk menguji homogenitas populasi digunakan uji Bartlett dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0  :  s1
2 = s2

2 = … = sk
2 ( populasi-populasi homogen ) 

H1  : Tidak semua variansi sama (sampel tidak berasal dari populasi yang 

homogen ) 

b. Statistik uji yang digunakan: 

c2  =  ( )å 2
jj slogf -RKG  log f

c
2.303

 

Dengan :  

c2~c2(k-1) 

k  =  banyaknya sampel 

f  =  derajad kebebasan untuk RKG=N-k 

fj  =  derajad kebebasan untuk 2
js  = nj-1 

j  = 1,2 

N  =  banyak seluruh nilai 

nj  =  banyak nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j 

c  =  1 + ( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-å f

1
f
1

1)-k3
1

j
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RKG  =  rataan kuadrat galat = 
å
å

j

j

f

SS
;  

SSj   =  
( ) ( ) 2

jj
j

2

j2
j s1n

n

X
X -=- åå  

c. Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

d. Daerah kritik : DK = { c2 | c2 > c2α;k-1 } 

e. Keputusan uji : H0 ditolak jika c2 Î DK 

(Winner dalam Budiyono, 2004:176) 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Tahap 1 (Uji Anava Dua Jalan) 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan  

sel tak sama. Prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Model 

Model untuk data amatan pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak   

sama adalah: 

Xijk  =  m + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Dengan :  

Xijk  :  pengamatan ke- k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

i    = 1,2 untuk  i =1 adalah metode demonstrasi pada pendekatan 

quantum teaching 

   i = 2 adalah metode konvensional 

j     = 1,2,3 untuk  j = 1 adalah motivasi siswa tinggi 

                               j = 2 adalah motivasi siswa sedang 

                               j = 3 adalah motivasi siswa rendah 

k =  banyaknya data amatan pada setiap sel 

m  :  rataan dari seluruh amatan 

αi  :  efek baris ke-i pada variabel terikat; 

βj :  efek kolom ke-j pada variabel terikat; 

(αβ)ij  :   kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat; 

εijk  :  deviasi data pengamatan terhadap rataan populasinya (mij) yang 

berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi 2s  
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2) Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan berdasarkan model anava dua jalan dengan sel tak 

sama di atas adalah sebagai berikut 

H0A :  αi = 0 untuk setiap i = 1,2 

H1A :  paling sedikit ada satu αi yang tidak nol 

H0B :  βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3 

H1B :  paling sedikit ada satu βj yang tidak nol 

H0AB :  (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3 

H1AB :  paling sedikit ada satu (αβ)ij yang tidak nol 

3) Komputasi  

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama ini didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut: 

Tabel 2. Notasi dan Tata Letak Data 

A/B b1 b2 b3 

a1 ab11 ab12 ab13 

a2 ab21 ab22 ab23 

 

Keterangan: 

Sel a1b1 memuat: Xn1; Xn2;…;Xnn 

nij :  banyaknya pengamatan pada sel abij 

a1 :  pengajaran dengan metode demonstrasi pada pendekatan quantum 

teaching  

a2 :  pengajaran dengan metode konvensional 

b1 :  motivasi belajar siswa tinggi 

b2 :  motivasi belajar  siswa sedang 

b3 :  motivasi belajar siswa rendah 

 

a) Menghitung Komponen Jumlah Kuadrat 

(1) =
pq
G2

;   (2)=å
ji,

ijSS ;   (3)=å
i

2
i

q
A

;   (4)=å
j

2
j

p

B
;   (5)=å

ji,

2
ijAB  

dengan: 
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G2    :  kuadrat jumlah rataan pengamatan semua sel 

A1
2  :  jumlah kuadrat rataan pengamatan pada baris ke-i 

B1
2  :  jumlah kuadrat rataan pengamatan pada baris ke-j 

ABij :  jumlah kuadrat rataan pengamatan pada sel abij 

 

b) Jumlah Kuadrat 

JKA  =  hn  { (3) - (1) } 

JKB  =  hn  { (4) - (1) } 

JKAB  =  hn  { (1) + (5) - (3) - (4) } 

JKG  =  (2)                                          

JKT  =  JKA + JKB + JKAB + JKG 

 

c) Derajat Kebebasan 

dkA  =  p - 1                          dkB  =  q - 1 

dkAB  =  ( p - 1 ) ( q - 1 )        dkG  =  N - pq 

dkT  =  N - 1 

dengan  

SSij = 

2

ij

k

k

2
ijk n

Xijk

X
÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij                                         

hn  = 

å
ji, ijn

1
pq

 = rataan harmonik cacah pengamatan pada semua sel                                           

N  = å
ji,

ijn = banyaknya seluruh data amatan 

 

d) Rataan Kuadrat 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rataan kuadrat sebagai berikut: 

RKA =
dkG
JKG

 RKG     ;
dkAB
JKAB

 RKAB    ;
dkB
JKB

  RKB    ;
dkA
JKA

===  
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4) Statistik uji 

a. Untuk H0A adalah Fa = 
RKG
RKA

 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p–1 dan N–pq; 

b.  Untuk H0B adalah Fb =
RKG
RKB

 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q–1 dan N–pq; 

c. Untuk H0AB adalah Fab =
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p–1) (q–1) dan   

N–pq. 

5) Daerah Kritik 

1. Untuk Fa adalah DK = { Fa | Fa > Fα;p-1;N-pq } 

2. Untuk Fb adalah DK = { Fb | Fb > Fα;q-1;N-pq } 

3. Untuk Fab adalah DK = { Fab | Fab > Fα;(p-1)(q-1);N-pq } 

6) Keputusan Uji: 

a.   H0A ditolak jika FaÎ  DK 

b.   H0B ditolak jika FbÎ  DK 

c.   H0AB ditolak jika FabÎ  DK 

(Budiyono, 2004:228) 

 

b. Tahap 2 (Uji Komparansi Ganda) 

Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel dilakukan uji komparansi ganda menggunakan 

metode Scheffe, karena metode tersebut akan menghasilkan beda rerata dengan 

tingkat signifikansi yang kecil. 

Uji komparansi ganda dilakukan apabila H0 ditolak dan variabel bebas dari 

H0 yang ditolak tersebut terdiri atas tiga kategori. Jika H0 yang ditolak tersebut 

terdiri atas dua kategori maka untuk melihat perbedaan pengaruh antara kedua 

kategori mengikuti perbedaan rataannya. Uji komparansi juga perlu dilakukan 

apabila terdapat interaksi antara kedua variabel bebas. 
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Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji Scheffe adalah sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi semua pasangan komparasi rataan dan menentukan hipotesis yang 

bersesuaian. 

b. Menentukan tingkat signifikansi. 

c. Mencari harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut: 

 

1. Komparasi Rataan antar Kolom 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

F.i-.j  =  
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

.j.i

2
.j.i

n
1

n
1

RKG

XX
   

Dengan:  

F.i-.j  =  nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

.iX   =  rataan pada kolom ke-i  

.jX   =  rataan pada kolom ke-j 

RKG  =  rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

n.i   =  ukuran sampel kolom ke-i 

n.j   =  ukuran sampel kolom ke-j 

Daerah kritik untuk uji itu adalah: DK = { F | F > (q-1)Fα;q-1,N-pq } 

2. Komparasi Rataan antar Sel pada Kolom yang sama 

Uji Scheffe untuk komparasi antar sel pada kolom yang sama adalah: 

Fij-kj = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

kjij

2
kjij

n
1

n
1

RKG

XX
 

dengan:   

Fij-kj  =  nilai F obs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan pada 

sel kj 

ijX   =  rataan pada sel ij 
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kjX   =  rataan pada sel kj 

RKG  =  rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

nij  =  ukuran sel ij 

nkj  =  ukuran sel kj 

Daerah kritik untuk uji itu adalah: DK = { F | F > (pq-1)Fα;pq-1,N-pq } 

3. Komparasi Rataan antar Sel pada Baris yang Sama 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama adalah: 

Fij-ik = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ikij

2
ikij

n
1

n
1

RKG

XX
 

Dengan daerah kritik untuk uji itu adalah: DK = {F | F > (pq-1)Fα;pq-1,N-pq } 

(Budiyono, 2004:214-215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi nilai UUB kelas VIII 

semester genap tahun ajaran 2005/2006 pada mata pelajaran matematika., data 

hasil uji coba instrumen dan data skor prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas. Data tersebut berguna untuk 

menguji hipotesis penelitian. 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Sebelum dilakukan pengambilan data dengan tes prestasi belajar, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba atau try out terhadap instrumen soal tes yang akan 

digunakan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut diperoleh data mengenai butir-

butir tes yang layak untuk digunakan dalam penelitian.  

Hasil uji coba instrumen tes prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas diperoleh data sebagai berikut: 

a. Konsistensi Internal Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika 

Tes prestasi belajar matematika yang diujicobakan sebanyak 30 butir soal 

tes obyektif. Dari hasil uji konsistensi internal butir tes prestasi belajar 

matematika diperoleh 25 soal butir soal yang konsisten (rxy > rtabel = 0.312) dan 5 

butir soal lainnya yaitu soal nomor 4, 8, 16, 20 dan 29 tidak dapat digunakan 

untuk penelitian karena tidak konsisten (rxy <  rtabel = 0.312). Sehingga 25 butir 

soal tersebut digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 

 

b. Reliabilitas Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika 

Dari 25 butir soal tes prestasi belajar matematika yang valid, selanjutnya 

diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus KR-20, dan diperoleh hasil 

perhitungan r11 = 0.841. Karena 0,80 < r11 < 1,00 maka tes prestasi belajar siswa 

tersebut termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi  dan karena r11 = 0.841 

45 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 46 

> 0.6, maka tes prestasi belajar siswa dikatakan reliabel. Perhitungan uji 

reliabilitas tes prestasi belajar matematika dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

c. Konsistensi Internal Angket Motivasi Belajar Siswa 

Angket motivasi belajar matematika siswa yang diujicobakan sebanyak 30 

butir angket. Setelah dilakukan uji konsistensi internal butir diperoleh 25 butir 

soal yang konsisten (rxy > rtabel = 0.312), sehingga 25 butir soal tersebut dapat 

digunakan untuk penelitian dan 5 butir angket yang tidak konsisten yaitu  butir 

angket nomor  2, 14, 18, 19 dan 27 tidak digunakan untuk penelitian. Dari 25 butir 

angket tersebut digunakan seluruhnya untuk penelitian. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

d. Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

Dari uji validitas didapatkan 25 butir soal yang valid, selanjutnya 25 butir 

soal angket motivasi belajar siswa yang valid ini diuji reliabilitasnya dengan 

rumus Alpha, dan diperoleh hasil perhitungan r11 = 0.8607. Karena 0.80 < r11 < 

1,00, maka angket tentang motivasi belajar siswa tersebut termasuk dalam 

kategori reliabilitas sangat tinggi dan karena r11 = 0.8607 > 0.6, maka angket 

dikatakan reliabel. Perhitungan uji reliabilitas angket motivasi belajar siswa dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 

 

2. Data Prestasi Belajar Matematika 

Data prestasi belajar matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai tes akhir pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan 

Limas. Dalam penelitian ini kelompok eksperimen adalah semua siswa kelas IXC 

yang jumlah siswanya 40 siswa, sedangkan kelompok kontrol adalah kelas IXD 

yang jumlah siswanya 40 siswa di SMP Negeri 6 Surakarta. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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3. Data Motivasi Belajar Siswa 

Data tentang motivasi belajar siswa diperoleh dari angket tentang 

motivasi belajar siswa, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam tiga 

kategori berdasarkan rata-rata gabungan ( gabX ) dan standar deviasi gabungan 

(Sgab). Dari hasil perhitungan kedua kelompok, diperoleh gabX = 65.7927 dan Sgab 

= 11.9791. 

Penentuan kategorinya adalah sebagai berikut: rendah jika 

gabgab SXX -£ , sedang jika gabgabgabgab SXXSX -<£+ , tinggi jika 

gabSXX +> , sehingga untuk skor yang kurang dari atau sama dengan 53.8135 

dikategorikan rendah, skor antara kurang dari atau sama dengan 53.8135  dan 

lebih dari 77.7718 dikategorikan sedang, dan skor lebih dari 77.7718 

dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, dalam kelas eksperimen terdapat 

9 siswa yang termasuk kategori tinggi, 26 siswa yang termasuk kategori sedang 

dan 6 siswa yang termasuk kategori rendah. Sadangkan untuk kelas kontrol 

terdapat 6 siswa yang termasuk kategori tinggi, 26 siswa yang termasuk kategori 

sedang, dan 9 siswa yang termasuk kategori rendah. 

Tabel 4. 2 Data Skor Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Jumlah Siswa Kategori Skor 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Tinggi > 77.7718 9 6 

Sedang 77.7718 <£ X  53.8135 26 26 

Rendah £  53.8135 6 9 

Total siswa 41 41 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13) 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan ini diambil dari nilai Matematika kelas VIII semester 

genap tahun pelajaran 2005/2006 pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Sebelum dilakukan uji keseimbangan perlu diuji normalitas terlebih 

dahulu yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas masing-

masing sampel digunakan metode Liliefors. Dengan menggunakan metode 

Liliefors diperoleh harga statistik uji pada masing-masing sample sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Harga Statistik Uji dan Harga Tabel Uji Normalitas 

Sumber Lobs Ltabel Keputusan 

Kelompok Eksperimen 0.1004 0.1384 H0 diterima 

Kelompok kontrol 0.1203 0.1384 H0 diterima 

 

Dari tabel tampak bahwa harga Lhit untuk masing-masing sampel tidak 

melebihi harga Ltabel, sehingga H0 diterima yang berarti masing-masing sampel 

tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14-15) 

 

Selanjutnya dilakukan uji kesimbangan. Hasil uji keseimbangan dengan 

menggunakan uji t diperoleh tobs = 1.2958 dengan t0.025 = 1.96 atau - t0,025 = - 1.96. 

Karena - t0,025 < tobs < t0,025, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol mempunyai rata-rata yang sama atau kedua kelompok 

tersebut dalam keadaan seimbang. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16) 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas 
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a. Uji Normalitas 

Untuk melakukan uji normalitas masing-masing sampel digunakan metode 

Liliefors. Dengan menggunakan metode Liliefors diperoleh harga statistik uji 

pada masing-masing sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Harga Statistik Uji dan Harga Tabel Uji Normalitas 

Sumber Lobs Ltabel Keputusan 

Kelompok Eksperimen 0.1117 0.1384 H0 diterima 

Metode Kontrol 0.0819 0.1384 H0 diterima 

Motivasi Belajar Tinggi 0.1790 0.2200 H0 diterima 

Motivasi Belajar Sedang 0.1110 0.1229 H0 diterima 

Motivasi Belajar Rendah 0.1678 0.2200 H0 diterima 

 

Dari tabel tampak bahwa harga Lobs untuk masing-masing sampel tidak 

melebihi harga Ltabel, sehingga H0 diterima yang berarti masing-masing sampel 

tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17-21) 

 

b. Uji Homogenitas  

Dalam penelitian ini dilakukan uji homogenitas tentang nilai prestasi 

setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan metode Bartlett sehingga 

diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 4.7. Harga Statistik Uji dan Harga Tabel Uji Homogenitas 

Sumber 2
obsc  2

tabelc  Keputusan 

Metode Pembelajaran 0.3301 3.841 H0 diterima 

Motivasi Belajar 4.0945 5.991 H0 diterima 

 

Hasil uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett untuk kedua 

metode pembelajaran diperoleh harga statistik uji 2
obsc = 0.3301 < 3.841 = 2

tabelc  

sehingga H0 diterima yang berarti bahwa  populasi tersebut homogen. 
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Hasil uji homogenitas dengan metode Bartlett untuk ketiga kategori 

motivasi belajar siswa diperoleh harga statistik uji 2
obsc = 4.0945 < 5.991 = 2

tabelc  

sehingga H0 diterima yang berarti bahwa  populasi tersebut homogen. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22-23) 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK Fobs Fa Keputusan 
Metode (A) 325.21183 1 325.2118 6.7571 3.98 Ho Ditolak 

Motivasi (B) 10490.4893 2 5245.2446 108.9838 3.13 Ho Ditolak 

Interaksi (AB) 46.9282 2 23.4641 0.4875 3.13 Ho Diterima 

Galat 3657.7778 76 48.1287    

Total 14520.4070 81     
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24) 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa H0A ditolak, H0B ditolak dan H0AB 

diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh pemberian pembelajaran matematika dengan menggunakan  

metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas. 

b. Ada pengaruh motivasi belajar siswa tinggi, sedang dan rendah terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume 

Prisma dan Limas. 

c. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas. 
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2. Uji Komparasi Ganda 

a. Uji Komparasi Rataan Antar Baris 

Dari anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 4.8 diperoleh bahwa 

H0A ditolak, jadi tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda pasca anava antar 

baris karena dapat dilihat dari hasil anava dengan melihat rerata masing-masing 

sel dari data amatan. Dari data amatan tersebut diperoleh rerata kelompok 

eksperimen = 80.4878 sedangkan rerata kelompok kontrol = 72.1951 atau rerata 

kelompok eksperimen > rerata kelompok kontrol. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa metode demonstrasi pada  pendekatan Quantum Teaching sebagai metode 

pembelajaran kelompok eksperimen menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik daripada metode konvensional sebagai metode pembelajaran 

kelompok kontrol.   

 

b. Uji Komparasi Rataan Antar Kolom 

Berdasarkan anava dua jalan dengan sel tak sama yang terangkum dalam 

tabel diperoleh bahwa H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji komparasi ganda 

antar kolom disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Rataan Antar Kolom 

Komparasi ( )2.j.i XX -  
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

.j.i n
1

n
1

 RKG F Kritik Keputusan 

m 1 vs m 2 155.6736 0.0859 48.1287 37.6557 6.26 Ho Ditolak 
m 1 vs m 3 1128.9600 0.1333 48.1287 175.9285 6.26 Ho Ditolak 
m 2 vs m 3 446.1844 0.0859 48.1287 107.9271 6.26 Ho Ditolak 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25) 

 

Dari rangkuman tabel 4.9. tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1) H0 ditolak karena Fobs = 37.6557 > 6.26 = 2Ftab. Hal ini berarti ada 

perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa tinggi dan motivasi 

belajar siswa sedang. 

2) H0 ditolak karena Fobs = 175.9285 > 6.26 = 2Ftab. Hal ini berarti ada 

perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa tinggi dan motivasi 

belajar siswa rendah. 
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3) H0 ditolak karena Fobs = 107.9271 > 6.26 = 2Ftab. Hal ini berarti ada 

perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa sedang dan motivasi 

belajar siswa rendah. 

Dengan demikian ketiga kategori motivasi belajar siswa yaitu tinggi, 

sedang dan rendah tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap prestasi 

belajar siswa. 

 

c. Uji Komparasi Rataan Antar Sel 

Dari anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 4.8 diperoleh bahwa 

H0AB diterima, jadi tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda pasca anava antar 

sel. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data  

1. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil perhitungan anava dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh Fobs = 6.7571sedang Ftabel = 3.98 atau Fobs > Ftabel, sehingga Fobs anggota 

daerah kritik. Hal ini menunjukkan bahwa H0A ditolak atau ada pengaruh 

penggunaan metode belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

Berdasarkan rerata skor prestasi belajar diperoleh rerata siswa yang 

mengikuti metode pembelajaran metode demonstrasi pada pendekatan Quantum 

Teaching yaitu sebesar 80.4878. Sedangkan siswa yang mengikuti pembelajaran 

metode konvensional mempunyai rerata sebesar 72.1951. Dari rerata tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan metode demonstrasi pada 

pendekatan Quantum Teaching menghasilkan prestasi belajar matematika yang 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran metode konvensional. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil perhitungan anava dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh Fobs = 108.9838 sedang Ftabel = 3.13 atau Fobs > Ftabel, sehingga Fobs 
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anggota daerah kritik. Hal ini menunjukkan bahwa H0B ditolak atau ada pengaruh 

motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rataan prestasi belajar siswa 

dengan motivasi belajar tinggi sebesar 90.4000, motivasi belajar sedang sebesar 

77.9231, dan motivasi belajar rendah sebesar 56.8000. Dari rerata tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

a. Prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar sedang. 

b. Prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar rendah. 

c. Prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar sedang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar rendah. 

 

3. Hipotesis Tiga 

Dari hasil perhitungan anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs 

= 0.4875 < 3.13 = Ftab, karena Fobs < Ftab maka H0AB diterima. Karena H0AB 

diterima, berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume Prisma dan Limas. 

Siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi dengan pendekatan quantum teaching prestasi belajarnya lebih baik 

daripada siswa yang diberi metode konvensional untuk motivasi belajar 

matematika tinggi, motivasi belajar sedang, dan motivasi belajar siswa rendah. 

Diterimanya HOAB ini dimungkinkan karena banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pencapaian prestasi belajar matematika siswa baik dari 
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dalam maupun dari luar diri siswa selain faktor metode pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, 

misalnya terbatasnya waktu penelitian, siswa yang belum bisa beradaptasi dengan 

guru baru sehingga interaksi antara guru dan murid belum dapat maksimal, dan 

sebagainya. Dengan demikian interaksi antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada sub pokok bahasan luas sisi dan volume prisma dan limas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. 

Metode demonstrasi pada pendekatan quantum teaching menghasilkan 

prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional pada 

sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume Presma dan Limas. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

Prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan 

Volume Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar tinggi lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar sedang, prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume 

Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar rendah dan prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume 

Prisma dan Limas pada siswa yang motivasi belajar sedang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar rendah  pada sub pokok 

bahasan Luas Sisi dan Volume Presma dan Limas. 

3. Tidak terdapat interaksi antara metode demonstrasi pada pendekatan 

quantum teaching dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan 

Limas 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, 

maka penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika. 
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1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika pada sub 

pokok bahasan Luas Sisi dan Volume Prisma dan Limas dengan menggunakan 

metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional, 

hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian yang akan datang. 

Penggunaan metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching akan 

mengarahkan siswa untuk lebih semangat dalam proses belajar mengajar karena 

pembelajaran dengan metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching 

menciptakan suasana kelas menjadi seperti ‘rumah’ dimana siswa terbuka 

terhadap umpan balik, tempat mereka belajar mengakui dan mendukung orang 

lain, tempat mereka mengalami kegembiraan dan kepuasan, memberi dan 

menerima, belajar dan tumbuh. Dalam hal ini seorang guru menumbuhkan 

motivasi siswa dengan memberitahukan manfaat, menghadirkan pengalaman yang 

dimiliki siswa, memberikan konsep dengan pemahaman siswa, mendemontrasikan 

konsep sesuai pengalaman siswa, pengulangan konsep sebagai penguatan hafalan, 

proses tanya jawab dan perayaan atas usaha yang dilakukan. Selama mengerjakan 

soal, guru memperdengarkan musik klasik kepada siswa yang akan merangsang 

otak serta memberikan ketenangan kepada siswa selama menjawab soal. Metode 

pembelajarannya adalah melalui demonstrasi dan perayaan pada setiap tatap muka 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa yang motivasi 

belajarnya tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada dengan siswa 

yang motivasi belajarnya sedang. Siswa yang motivasi belajarnya tinggi memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang motivasi belajarnya rendah. 

Dan siswa yang motivasi belajarnya sedang memiliki prestasi belajar yang lebih 

baik dengan siswa yang motivasi belajarnya rendah. Secara umum siswa dengan 

motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah mempunyai pengaruh yang berbeda 

terhadap setiap prestasi belajar. Hal ini dikarenakan jika seorang anak mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi maka dalam belajarnya tentunya akan lebih baik, 

yang pada akhirnya akan menunjang optimalnya prestasi belajar siswa. Jadi guru 

harus memperhatikan tentang motivasi belajar matematika siswa sebagai salah 
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satu faktor penting yang berpengaruh dalam proses belajar matematika sehingga 

dapat memberikan perlakuan yang tepat untuk siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi, sedang, maupun rendah. 

 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses belajar mengajar matematika di 

sekolah, guru perlu memperhatikan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar 

matematika di sekolah dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching 

yang terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi 

belajar siswa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar, guru dapat memilih metode yang tepat, efektif dan efisien serta 

memperhatikan motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, ada beberapa saran yang 

penulis sampaikan yaitu: 

1. Pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Oleh karena itu seorang guru harus dapat memilih metode 

pembelajaran yang paling tepat sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. 

2. Metode demonstrasi pada pendekatan Quantum Teaching dapat menjadi salah 

satu alternatif dalam penyampaian materi pebalajaran matematika untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

3. Kepada para peneliti yang lain yang akan menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai acuan penelitiaannya dapat melaksanakan penelitian dengan tinjauan 

yang lain, misalnya kemampuan awal siswa, minat belajar siswa, aktifitas 

belajar siswa dan lain sebagainya. 
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