
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar 

pada setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu 

menjadi tahu sepanjang hidupnya. Proses belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang di dalamnya terjadi proses siswa bela jar dan guru mengajar 

dalam konteks interaktif, dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa, 

sehingga terdapat perubahan dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan atau sikap.  

Kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan yang sinergik, yakni guru 

mengajar dan siswa belajar. Guru mengajarkan bagaimana siswa harus belajar, 

Sementara siswa belajar bagaimana seharusnya belajar melalui berbagai 

pengalaman belajar sehingga terjadi perubahan dalam dirinya dari  aspek 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Guru yang kompeten akan lebih  mampu  

menciptakan  lingkungan  yang  efektif  dan  akan  lebih  mampu  mengelola 

proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal.  

Proses pembela jaran Matematika perlu diberikan kepada siswa dengan 

kemampuan berfikir logis dan berkompetensi. Dalam hal tersebut guru harus 

mampu menjadikan mereka semua terlibat dan merasa senang selama proses 

pembelajaran. Selain itu pada mata pelajaran matematika guru harus membuat 

suasana belajar yang inovatif dan menyenangkan. Semua itu dilakukan 

bertujuan untuk memperkenalkan bahwa mata pelajaran matematika mudah 



untuk dipahami. Dalam pelajaran matematika, setiap konsep abstrak yang baru 

dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar memahami, sehingga akan 

melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka 

diperlukan adalanya pembelajaran matematika melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja.  

SD Muhammadiyah 9 Malang sebagai salah satu lembaga pendidikan 

yang berperan mendukung dalam keberhasilan pembelajaran kepada siswa. 

Namun pada kenyataannya, usaha yang di lakukan pihak sekolah belum cukup 

membuahkan hasil. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya prestasi belajar yang 

dimiliki siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika.  

Hasil observasi di kelas IIIA SD Muhammadiyah 9 Malang dalam 

proses belajar mengajar, rata -rata siswa kurang berminat terhadap pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Mereka lebih mementingkan hal lain dari pada 

belajar, seperti bicara sendiri dan mengganggu teman-teman yang di dekatnya 

dan asyik bermain sendiri. Hal itu tentu sangat mengganggu dan tidak 

memungkinkan untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam 

pembelajaran masih cenderung berorientasi menjelaskan dan menuliskan apa 

yang harus dipelajari tentang materi yang akan dibahas. 

Hasil wawancara, menurut guru kelas IIIA SD Muhammadiyah 9 

Malang rata-rata siswa kelas IIIA disini memiliki kemampuan yang 

berkompeten. Pada kenyataannya yang menjadi kendala mereka yaitu saat 

pelajaran meraka tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran, seperti yang telah 

dipaparkan dari hasil observasi. Oleh karena itu prestasi belajar siswa terutama 

mata pelajaran matematika sangat rendah. Kondisi tersebut disebabkan karena 



kurang adanya media yang membantu dalam kegiatan pembelajaran. 

ketuntasan dalam pembelajaran matematika pada materi keliling, luas persegi 

dan persegi panjang dalam bentuk soal cerita pun belum mencapai 50% dengan 

nilai standar kelulusan 70.  

Kondisi yang dilihat di SD Muhammadiyah 9 Malang, siswa harus 

mengenal bagaimana cara belajar matematika yang menyenangkan. Dalam hal 

ini pembelajaran matematika tidak hanya berorientasi menjelaskan dan 

menuliskan apa yang harus dipelajari tentang materi yang akan dibahas. 

Dengan melihat kondisi tersebut salah satu solusi untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran harus menggunakan metode yang 

tepat, yaitu metode yang membuat siswa terlibat dalam pembelajaran. dengan 

menggunakan metode Quantum Teaching  diharapkan akan membantu proses 

kegiatan pembelajaran dikelas. Penggunaan metode Quantum Teaching pada 

siswa kelas IIIA SD Muhammadiyah 9 Malang ini bertujuan untuk membantu 

proses pembelajaran dan mengenalkan bahwa mata pelajaran matematika 

mudah untuk di pahami.  

Keunggulan pada metode ini yaitu Quantum Teaching  menguraikan 

cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dalam unsur seni dan 

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

Dengan menggunakan metodologi Quantum Teaching akan dapat 

menggabungkan keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pengajaran 

yang akan meningkatkan belajar  prestasi siswa. Proses belajar mengajar 

adalah fenomena yang kompleks. Segala sesuatunya berarti dalam setiap kata, 

pikiran, tindakan dan asosiasi sampai sejauh mana mengubah lingkungan, 



prestasi dan rencana pengajaran, sejauh itu pula proses belajar berlangsung 

(Lozanov dalam Bobbi DePorter, 2010 : 31).  

Quantum Teaching adalah penggubaha n belajar yang meriah dengan 

segala nuansanya. Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan, 

interanksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum 

Teaching dimulai di superCamp, sebuah program percepatan Quantum 

Learning Forum yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang 

menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi 

(DePorter dalam Bobbi DePorter, 2010 : 32). 

Metode Quantum Teaching ini akan merangkaikan yang paling baik 

dari yang terbaik menjadi sebuah paket multisensori, multikecerdasan dan 

kompatibel dengan otak, yang pada akhirnya akan menjelaskan kemampuan 

guru untuk memberikan  kemampuan kepada siswa agar berprestasi. Quantum 

Teaching sendiri mencangkup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan 

memudahkan proses belajar. Quantum bersandar pada konsep bawalah dunia 

mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka (Bobbi 

DePorter, 2010: 33). 

Beberapa penelitian menyajikan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap penerapan metode Quantum Teaching, Munawir Shodiq (2009 : 18) 

tentang Pembelajaran Matematika dengan Metode Quantum Teaching  Untuk 

Mengurangi Kecemasan Siswa dalam Pembelajaran matematika SD Negeri 

Surakarta Kelas I. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa hasil penerapan 

Quantum Teaching mampu mengurangi kecemasan belajar siswa. Selain itu, 



Nelly Maghfiroh (2010) Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Melalui Metode 

Quantum Teaching Pada Pelajaran PKn Pada Siswa Kelas IV SDN Kapringan 

III Kab. Indramayu. Menyimpulkan bahwa dengan metode Quantum Teaching  

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Kapringan III 

terhadap materi PKn. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas fokus  masalah dalam penelitian ini 

adalah Peningkatan Prestasi Belajar Matematika dengan Metode Quantum 

Teaching di SD Muhammadiyah 9 Malang. Adapun dalam pelaksanaan PTK 

ini fokus masalahnya tentang SK menghitung keliling, luas persegi dan persegi 

panjang, serta penggunaanya dalam pemecahan masalah dan KD 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling, luas persegi dan 

persegi panjang. 

 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan metode Qantum Teaching sebagai 

Peningkatan Prestasi Belajar Matematika kelas III di SD 

Muhammadiyah 9 Malang?  

2. Bagaimanakah  peningkatan  prestasi  belajar  Matematika  dengan  

metode  Quantum Teaching  pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 

9 Malang? 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini bersangkutan pada rumusan masalah diatas, 

maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:  

1. Mendeskripsikan penerapan metode Qantum Teaching  sebagai 

Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Kelas IIIA di SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

2. Mendeskripsikan Peningkatan  Prestasi  Belajar  Matematika  dengan  

Metode  Quantum Teaching  pada siswa kelas IIIA SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang bersifat teoritik 

dalam pengetahuan khususnya dalam bidang pembelajaran di SD. Dengan 

penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa bermafaat. Adapun 

manfaatnya adalah sebagi berikut: 

Manfaat bagi : 

1. Siswa  :  

1)  Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan mudah untuk 

di pahami. 

2)  Meningkatkan prestasi dan minat belajar siswa sehingga hasil 

belajar siswa meningkat.  

 

 



2. Guru : 

1)  Dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pembelajaran 

dikelas.  

2)  Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam masalah 

metode pembelajaran. 

3)  Sebagai wawasan atau gambaran bagaimana guru mengelola kelas. 

3. Peneliti 

1)  Dapat pembelajaran langsung dari kondisi sebenarnya dikelas 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas. 

2)  Sebagai  bahan  untuk  memperluas  pengetahuan  peneliti  dala m 

mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang 

profesional. 

3)  Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi peneliti. 

4. Sekolah 

1)  Dengan mengetahui gambaran mengenai metode pembelajaran 

Quantum Teaching  maka diharapkan dapat berguna untuk 

dijadikan pedoman dalam peningkatan pendidikan.  

2)  Menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang penerapan 

Quantum Teaching. 

 

 

 

 



F. Batasan Istilah  

Dalam penelitian tentang Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 

dengan Metode Quantum Teaching , terdapat batasan istilah seperti : 

1.  Prestasi belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang 

ditentukan dalam bentuk angka (Darmansyah dalam skripsi Tri 

Susilo,2009: 26). 

2.  Matematika adalah merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika 

SD dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efesien, 

matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

pemahaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep dan 

pembinaan keterampilan.  

3.  Quantum Teaching adalah macam-macam interaksi yang ada di dalam dan 

di sekitar situasi belajar. Interaksi ini mencangkup unsur-unsur belar yang 

efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa (Deporter, 2010 : 7) 

 


