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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 37 Palembang 

dengan penerapan model pembelajaran quantum learning di kelas eksperimen 

SMP Negeri 37 Palembang. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling sehingga diperoleh sampel VII.2 sebagai kelas eksperimen dan 

VII.1 sebagai kelas kontrol. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model quantum learning terhadap motivasi dan 

hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 37 Palembang. Tahap pelaksanaan 

penelitian dimulai pada tanggal 04 Agustus 2015 sampai 13 Agustus 2015. 

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 7 
Jadwal Penelitian 

Kegiatan Penelitian Tanggal Rincian Kegiatan 

Tahap Perencanaan 

20 April 2015 Peneliti menghubungi pihak 
sekolah yang akan di jadikan 
tempat penelitian. 

26 Mei 2015 Meminta izin penelitian di 
sekolah dan menyerahkan SK 
penelitian. 

28 Mei 2015  Melakukan validasi instrumen 
dengan dua guru matematika 
di sekolah tersebut. 

04 Juni 2015 Melakukan validasi instrumen 
berupa test kepada siswa kelas 
VII SMP Negeri 37 
palembang. 

Tahap Pelaksanaan 

04 Agustus 2015 Memberikan perlakuan 
metode konvensional di kelas 
kontrol mengenai bilangan 
bulat 

05 Agustus 2015 Memberikan perlakuan model 
pembelajaran quantum 
learning di kelas eksperimen 
dengan melibatkan siswa 
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secara langsung dalam praktek 
pembelajaran mengenai  
bilangan bulat. 

06 Agustus 2015 

Memberikan perlakuan 
metode konvensional di kelas 
kontrol mengenai bilangan 
bulat 

08 Agustus 2015 

Memberikan perlakuan model 
pembelajaran quantum 
learning di kelas eksperimen 
dengan melibatkan siswa 
secara langsung dalam praktek 
pembelajaran mengenai  
bilangan bulat. 

11 Agustus 2014 Memberikan perlakuan 
metode konvensional di kelas 
kontrol mengenai bilangan 
bulat 

12 Agustus 2015 Memberikan perlakuan model 
pembelajaran quantum 
learning di kelas eksperimen 
dengan melibatkan siswa 
secara langsung dalam praktek 
pembelajaran mengenai  
bilangan bulat. 

13 Agustus 2015 Melakukan post test di kelas 
Eksperimen dan di kelas 
Kontrol 

Tahap Analisis Data 14 Agustus 2015 Melakukan analisis data untuk 
menguji hipotesis dan 
menyimpulkan hasil 
penelitian. 

 

1. Tahap Perencanaan 

Setelah peneliti mengadakan observasi dan wawancara terhadap guru 

matematika di SMP Negeri 37 Palembang, peneliti mengumpulkan 

bahan-bahan referensi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. Penyusunan instrumen penelitian menjadi langkah 

selanjutnya untuk menjalankan penelitian yang telah dirancang. Adapun 

instrumen penelitian yang dibutuhkan adalah Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), angket dan soal posttest 

siswa. 

Dalam proses perancangan instrumen penelitian, peneliti melakukan 

uji validasi dengan bantuan tiga pakar, yaitu satu dosen matematika UIN 

Raden Fatah Palembang dan dua guru matematika di SMP Negeri 37 

Palembang yang bertujuan untuk memaksimalkan proses penelitian sehingga 

instrumen penelitian dapat mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. Peneliti merevisi instrumen berdasarkan saran yang 

telah diberikan oleh para pakar. Di antara saran yang diberikan oleh para 

validator mengenai kevalidan RPP, LKS, lembar observasi, dan soal tes 

dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 8 
Komentar/Saran Validator Mengenai RPP 

 Validator Komentar/Saran 

Rieno Septa Nery, M. Pd 
(Dosen UIN Raden Fatah 
Palembang)  

Kata-kata disesuaikan, penggunaan 
media suara diperjelas dalam 
pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar 
langsung menggunakan ICT. 

Raden Ishak, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang) 

Perjelas RPP KTSP tuliskan apersepsi, 
motivasi, elaborasi, eksplorasi dan 
konfirmasi 

Melly Damayanti, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang)  

Perjelas media yang digunakan 

 
Tabel 9 

Komentar/Saran Validator Mengenai LKS 
Validator  Komentar/Saran 

Rieno Septa Nery, M. Pd (Dosen 
UIN Raden Fatah Palembang)  

Sesuaikan LKS dengan SK dan KD 

Raden Ishak, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang) 

Ukuran huruf atau font di perbesar 

Melly Damayanti, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang)   

Perhatikan penggunaan kata-kata yang 
sulit di pahami siswa 
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Tabel 10 
Komentar/Saran Validator Mengenai Angket 

Validator  Komentar/Saran 
Rieno Septa Nery, M. Pd (Dosen 
UIN Raden Fatah Palembang)  

Buat kisi-kisi angket terlebih dahulu, 
urutan keterangan dibalik. 

Raden Ishak, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang) 

Perbaiki tata bahasa dalam penyusunan 
angket 

Melly Damayanti, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang)  

Perhatikan penulisan 

 

Tabel 11 
Komentar/Saran Validator Mengenai Tes 

Validator  Komentar/Saran 
Rieno Septa Nery, M. Pd (Dosen 
UIN Raden Fatah Palembang)  

Lanjutkan penelitian 

Raden Ishak, S. Pd(Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang) 

Petunjuk pengerjaan soal sebaiknya 
menggunakan kalimat yang sederhana 
dan mudah di mengerti 

Melly Damayanti, S. Pd (Guru 
Matematika SMP Negeri 37 
Palembang)   

Perbaiki pedoman penskoran 

 

Setelah dilakukan validasi, skor hasil validasi dihitung. Hasil validasi 

dari ketiga validator diperoleh bahwa RPP, LKS, angket, dan soal tes serta 

pedoman penskoran dalam penelitian ini dinyatakan valid. Soal tes yang telah 

divalidasi oleh validator kemudian diuji cobakan kepada siswa untuk dihitung 

validitas dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dan reliabilitas 

dengan rumus alpha. 

1. Validitas butir soal 
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Dari hasil perhitungan diperoleh validitas butir soal sebagai berikut: 
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Tabel 12 

Perhitungan validitas butir soal 
Soal No. Validitas Keterangan 

1 -2,08 Tidak valid 
2 -0,20 Tidak valid 
3 0,49 Sedang 
4 0,77 Tinggi 
5 0,89 Sangat tinggi 
6 0,74 Tinggi 
7 0,21 rendah 
8 0,63 Tinggi 

 

2. Reliabilitas tes  
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Dari hasil perhitungan diperoleh Rhitung sebagai berikut: 
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= (1,07)(0,57) 

= 0,61 (reliabel) 

 

Pada penelitian ini Rtabel untuk n = 15 adalah 0,482, sehingga diperoleh tabel 

sebagai berikut:  
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Tabel 13 

Perbandingan validitas soal dengan Rtabel 

 

 

 

 

Soal yang dinyatakan valid dan reliabel kemudian digunakan untuk 

soal posttest pada pelaksanaan penelitian. Soal yang dinyatakan valid dan 

reliabel yaitu soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 8. Untuk melihat hasil perhitungan 

validitas instrumen penelitian data terlampir. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Selasa, 04 Agustus 2015 

hingga Kamis, 13 Agustus 2015. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran quantum 

learning dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Berikut 

adalah deskripsi pelaksanaan penelitian pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 

a) Deskripsi Pelaksanaan Penelitian di Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di kelas VII.2 sebagai kelas 

eksperimen. Penelitian dilakukan selama 10 x 40 menit dengan rincian: 2 x 40 

menit untuk posttest dan pemberian angket, 8 x 40 menit pemberian materi 

dengan treatment berupa penerapan model pembelajaran quantum learning 

Soal 
no. 

Rxy Rtabel Rhitung Keterangan 

1 0,49 

0,482 0,61 

Soal dipakai 
2 0,77 Soal dipakai 
3 0,89 Soal dipakai 
4 0,71 Soal dipakai 
5 0,17 Soal tidak dipakai 
6 0,69 Soal dipakai 
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pada materi bilangan bulat. Adapun penjelasan pelaksanaan penelitian di 

kelas eksperimen ini diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 14 
Pelaksanaan penelitian dikelas eksperimen 

 
Kegiatan Peneliti Kegiatan Siswa 

1. Peneliti masuk ke kelas VII.2 dan menjawab 
salam, lalu peneliti memperkenalkan diri. 

1. Siswa mengucapkan salam ketika 
peneliti masuk kelas dan 
mendengarkan peneliti. 

2. Peneliti menginformasikan dan mengajak 
siswa menempati ruangan khusus yang telah 
disediakan untuk kelas quantum learning. 

2. Siswa mendengarkan informasi yang 
diberikan oleh peneliti. 

3. Peneliti mendudukkan siswa secara nyaman di 
kelas quantum learning. 

3. Siswa duduk secara nyaman di kelas  
quantum learning. 

4. Peneliti membuka pembelajaran dengan 
basmalah lalu mengabsen siswa. 

4. Siswa bersama peneliti membuka 
pembelajaran dengan basmalah 

5. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 
mengajar serta menyampaikan materi 
pembelajaran tentang bilangan bulat. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan 
peneliti dan mulai mengingat 
tentang materi bilangan bulat yang 
telah di pelajari pada jenjang sekolah 
dasar. 

6. Peneliti menginformasikan metode belajar 
yang digunakan adalah metode quantum 
learning. 

6. Siswa menangkap informasii dari 
peneliti. 

7. Peneliti menginformasikan pelaksanaan 
belajar pada pertemuan ke: 
1. secara berpasangan dengan teman  
sebangku, pertemuan  
2. Belajar berkelompok besar, pertemuan 
3. Belajar mandiri 

7. Siswa mendengarkan informasi dari 
peneliti 

8. Peneliti membagikan LKS pada pertemuan 1 
dan 2 

8. Siswa memperhatikan isi LKS yang 
telah dibagikan. 

9. Peneliti memulai pembelajaran dengan 
penerapan model pembelajaran  quantum 
learning dengan langkah-langkah TANDUR 

9. Siswa mengikuti pembelajaran 
dengan model pembelajaran 
quantum learning menggunakan 
langkah-langkah TANDUR. 

10. Diakhir pembelajaran guru bersama siswa 
menyimpulkan pembelajaran dan menutup 
pembelajaranpada pertemuan ini. 

10. Siswa bersama guru menyimpulkan 
pembelajaran dan menutup 
pembelajaran pada pertemuan ini. 

 

 

1) Pertemuan Pertama 
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Pertemuan pertama di kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Rabu, 

05 Agustus 2015. Deskripsi pertemuan dengan tahapan TANDUR sebagai 

berikut : 

a. Tumbuhkan minat 

Peneliti mengucapkan kata-kata motivasi kepada siswa yaitu 

“selamat datang di kelas para juara”, peneliti juga menghias kelas seperti di 

acara pesta ulang tahun sehingga siswa merasa bangga dan semangat 

belajar. Setelah memberikan motivasi, peneliti mendudukkan siswa secara 

nyaman dan membagi kelompok belajar yaitu belajar berpasangan dengan 

teman sebangku. Setelah siswa didudukkan secara nyaman peneliti 

meminta siswa untuk mengetahui bilangan bulat dari bilangan bulat positif, 

bilangan bulat negatif dan bilangan bulat nol dengan garis bilangan. 

Peneliti meminta dua orang siswa untuk maju dan mempraktekkan materi 

pelajaran tentang menggambar garis bilangan. Siswa bersemangat untuk 

mempraktekkan pembelajaran. 

Peneliti bersama siswa membuat contoh garis bilangan dengan 

pergerakan dua orang siswa yang mempraktekkan bahan pembelajaran. 

Peneliti juga memutarkan musik semangat belajar agar tumbuh motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Peneliti sebagai pemimpin 

barisan meminta kepada siswa A untuk melangkah ke kanan sebanyak 4 

langkah dan meminta siswa B melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Dari 

praktek pembelajaran guru meminta siswa untuk menyimpulkan tanda 
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bilangan yang telah dipraktekkan. Siswa menyimpulkan dan 

menggambarkan garis bilangan dibuku masing-masing. Setelah itu peneliti 

membagi kelompok dan memberikan LKS pada tiap kelompok tersebut. 

 

Gambar 3 
Siswa mempraktekkan cara membuat garis bilangan 

 
b. Alami 

Peneliti menjelaskan materi pembelajaran tentang garis bilangan, 

sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Siswa memperhatikan 

LKS yang telah di bagikan kepada tiap pasangan. Siswa diminta secara 

langsung mengisi LKS yang telah diberikan berisi persoalan yang 

mengarahkan siswa untuk menggambar, memahami, dan menentukan garis 

bilangan serta hasil operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. 

Setiap siswa berdiskusi dengan pasangannya masing-masing. Beberapa siswa 

tidak segera mengerjakan LKS setelah LKS dibagikan karena merasa 

kebingungan dalam menyelesaikan persoalan dalam LKS tersebut. Sebagian 

siswa ada yang mengobrol sendiri dan tidak memanfaatkan waktu belajar 

berpasangan dengan baik. Peneliti kemudian memberikan sedikit arahan, 

sehingga siswa melanjutkan kembali mengerjakan LKS secara berpasangan.  
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Siswa berdiskusi dan saling bertukar pengetahuan dengan teman 

sebangku nya. Pada kegiatan ini komponen model pembelajaran quantum 

learning yang muncul adalah alami, yaitu siswa secara langsung diberikan 

materi oleh guru dan menyelesaikan sesuai dengan LKS yang diberikan. 

 

Gambar 4 
Siswa mengerjakan LKS 

 
Sebagian siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS 

bertanya kepada peneliti. Peneliti sedikit mengarahkan siswa dan 

memberitahu siswa untuk mendiskusikan kesulitan yang mereka alami 

bersama pasangan masing-masing. Setelah itu peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkan LKS yang telah di isi, beberapa kelompok kekurangan waktu 

dalam menyelesaikan LKS, peneliti memberikan toleransi waktu beberapa 

menit. Dari LKS yang dikumpulkan rata-rata nilai kelompok pada kelas 

eksperimen adalah 72,89.  

 

c. Namai 
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Peneliti membuat sebuah permainan yaitu “bermain jawaban”, pada 

permainan ini peneliti membagikan sebuah pertanyaan pada setiap siswa lalu 

meminta siswa mencari jawaban tentang pertanyaan yang diberikan baik 

berupa konsep, rumus atau pengertian pada materi bilangan bulat. Setelah 

siswa menjawab pertanyaan, peneliti meminta siswa menempelkan kertas 

hasil jawabannya di buku masing-masing. 

 

Gambar 5 
Siswa menamai pembelajaran 

 
d. Demonstrasikan 

Pada tahap ini peneliti meminta siswa mendemonstarsikan dan 

menjawab soal yang diberikan oleh guru tentang materi garis bilangan, 

sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Sebelumnya peneliti memberitahukan kepada seluruh siswa bahwa siswa 

yang menjawab pertanyaan ataupun mendemonstraikan isi pembelajaran 

akan diberikan gelar juara yaitu bintang juara. Siswa semangat menjawab 

pertanyaan dan mendemonstarsikan pengetahuannya didepan kelas, bahkan 

beberapa siswa merasa kekurangan pertanyaan karena termotivasi untuk 

menjadi bintang juara dikelas. 
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5. Ulangi 

Peneliti meminta siswa mengulangi informasi yang diperoleh dari 

pembelajaran hari ini baik informasi yang diperoleh dari materi yang 

diberikan maupun informasi yang diperoleh dari teman-temannya. Siswa 

dengan berani mengulangi informasi yang diperoleh. 

e. Rayakan 

Peneliti bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran pada 

pertemuan ini lalu merayakan keberhasilan atas pembelajaran hari ini dengan 

memberikan gelar juara kepada siswa yang telah berani menjawab soal dan 

mendemonstrasikan materi yang diperoleh lalu bersama-sama bertepuk 

tangan di akhir pembelajaran. Siswa merasa senang dan bersemangat 

bertepuk tangan dan bernyanyi bersama peneliti. Di akhir pembelajaran 

peneliti bersama siswa mengucapkan hamdalah. 

 

Gambar 6 
Pemberian lambang juara  

 
 

2) Pertemuan kedua 
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Pertemuan kedua dikelas eksperimen dilaksanakan pada hari Sabtu, 08 

Agustus 2015. Deskripsi pertemuan dengan tahapan TANDUR sebagai 

berikut : 

a. Tumbuhkan minat 

Peneliti membentuk kelas dengan posisi duduk berkelompok. Siswa 

masuk ke dalam kelas dan memposisikan duduk secara nyaman sesuai 

kelompok yang telah dibagikan oleh peneliti, peneliti telah mengatur posisi 

duduk secara berkelompok sebanyak 7 kelompok. Peneliti memberikan 

pertanyaan tentang materi pada pertemuan sebelumnya dan menunjuk dua 

orang siswa menjawab pertanyaan, siswa yang ditunjuk langsung 

menjelaskan ke depan kelas dengan berani. 

 

Gambar 7 
Siswa memposisikan duduk dengan nyaman 

 
b. Alami 

Peneliti membagikan LKS kepada setiap kelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 orang. Pada saat akan di mulai pembelajaran 

kelas agak gaduh karena siswa saling berebutan ingin mengisi LKS, peneliti 

lalu mengarahkan siswa untuk mengisi LKS secara bersama-sama karena 
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pada pertemuan kedua peneliti memberikan nilai kelompok, siswa mulai 

bekerjasama. 

Pada pertamuan ini peneliti menjelaskan materi menggunakan 

media yang menarik yaitu LCD Proyektor yang menyajikan materi perkalian 

dan pembagian pada bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Siswa dengan 

semangat memperhatikan materi ajar yang disajikan dan memperhatikan LKS 

yang telah dibagikan pada tiap kelompok. Pada saat penyajian materi ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan bermain-main dengan teman 

kelompoknya, peneliti lalu memberikan peringatan kepada siswa yang 

bermain-main dan meminta siswa untuk memperhatikan materi ajar dengan 

sungguh-sungguh. Setelah materi diberikan peneliti meminta siswa 

bekerjasama menyelesaiakan soal di LKS yang telah diberikan. 

 

Gambar 8 
Penggunaan media LCD proyektor 

 
Peneliti memberikan waktu selama 15 menit kepada siswa untuk 

mengerjakan LKS dan menginformasikan siswa untuk bersiap-siap menjawab 

soal di depan kelas dan mendemonstrasikan materi yang diperoleh. Dari LKS 
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yang dikumpulkan rata-rata nilai kelompok pada kelas eksperimen adalah 

84,14.  

c. Namai 

Setelah siswa berdiskusi secara berkelompok, peneliti meminta 

siswa menutup semua buku yang berkaitan dengan matematika dan 

menyiapkan kertas kecil beserta pena. Peneliti menginformasikan kepada 

seluruh siswa untuk menuliskan apa yang mereka peroleh hari ini di dalam 

kertas tersebut, siswa memberikan nama berupa konsep, rumus, pengertian, 

sifat dan hasil operasi pada bilangan bulat setelah itu peneliti meminta siswa 

untuk menempelkan nama yang telah ditulis pada papan yang telah dibuat 

dibelakang kelas bertuliskan “saya tahu!!!” yang bertujuan agar materi ajar 

yang diperoleh dapat selalu di ingat. Peneliti mengatur siswa untuk menempel 

secara bergantian agar kelas tidak gaduh. 

 

Gambar 9 
Siswa menamai materi pembelajaran 

 
d. Demonstrasikan 

Kelompok yang telah siap mempresentasikan materi memberikan 

seorang wakil kelompok untuk maju dan menjawab soal yang diberikan oleh 
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peneliti berkaitan materi operasi perkalian dan pembagian pada bilangan 

bulat serta sifat-sifatnya. 

 

Gambar 10 
Siswa mengerjakan soal dan mendemonstrasikan di depan kelas 

 
e. Ulangi 

Pada langkah ulangi pelaksanaan sama dengan pertemuan pertama. 

 
f. Rayakan 

pada langkah rayakan pelaksanaan sama dengan pertemuan pertama. 

 

3) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dikelas eksperimen dilaksanakan pada hari Rabu, 12 

Agustus 2015. Deskripsi pertemuan dengan tahapan TANDUR sebagai 

berikut : 

a. Tumbuhkan minat 

Peneliti membuat sebuah permainan sebagai cara untuk 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar matematika siswa. Peneliti sebagai 

pemimpin permainan mengajak siswa untuk berdiri dan mengikuti perintah 

yang di sebutkan. Permainan yang di buat peneliti adalah bermain “tepuk 
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tangan” yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan membuat siswa 

berkonsentrasi terhadap perintah yang disebutkan peneliti. Pada awal 

permainan siswa masih agak bingung dan masih melakukan kesalahan, 

perintah dalam permainan seperti peneliti mengucapkan “tepuk satu kali!” 

berarti siswa harus bertepuk tangan sebanyak satu kali, tetapi jika peneliti 

mengucapkan “satu kali!” maka siswa tidak boleh bertepuk tangan. Tujuan 

utama dari permainan ini adalah membangkitkan semangat dan konsentrasi 

siswa ketika akan belajar. Permainan ini hanya berlangsung 5 menit. Setelah 

itu peneliti mempersilahkan siswa untuk duduk secara nyaman. Peneliti 

memberikan pertanyaan tentang materi pada pertemuan sebelumnya dan 

menunjuk dua orang siswa menjawab pertanyaan. Siswa yang ditunjuk 

langsung menjelaskan ke depan kelas dengan berani. 

 

Gambar 11 
Guru membuat permainan untuk menumbuhkan motivasi siswa 

 
Peneliti lalu menginformasikan bahwa penyampaian materi hari ini 

akan menggunakan media yang telah di buat peneliti yaitu “Papan ajaib”. 

Dalam papan ajaib ada hasil dari perpangkatan dua dan perpangkatan tiga 

yang dapat digunakan untuk menentukan akar bilangan bulat.  



 

 

 

 

 
6

b. Alami 

Peneliti menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, Peneliti 

meminta siswa untuk maju ke depan dan menjelaskan materi perpangkatan 

menggunakan media papan ajaib. Awalnya siswa merasa takut dan tidak mau 

maju tetapi akhirnya siswa maju. Peneliti bersama siswa menjelaskan 

penggunaan papan ajaib yang telah dibuat, dan pada penjelasan selanjutnya 

peneliti meminta siswa tersebut menjelaskan dan menyelesaikan soal tentang 

akar pangkat dua dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian untuk 

nilai yang cukup besar. Pada pertemuan ini peneliti melaksanakan 

pembelajaran quantum learning dengan pembelajaran individu yang 

bertujuan untuk melihat kemampuan secara individu setiap siswa. 

 

Gambar 12 
 Siswa menjelaskan materi menggunakan papan ajaib 

 

Peneliti menjelaskan materi perpangkatan dan akar bilangan bulat, 

peneliti memberikan beberapa soal yang ditulis siswa di buku masing-masing 

dengan tujuan melihat kemampuan belajar individu siswa. Ketika siswa 

menulis dan mengerjakan soal di buku masing-masing, peneliti memutarkan 

musik latar kelas yaitu musik instrumental belajar yaitu musik mozart, pada 
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saat di putarkan musik kelas agak riuh karena musik yang putarkan bernada 

semangat, beberapa siswa ada yang tertawa dan sedikit bergoyang-goyang di 

bangku masing-masing. Peneliti menginformasikan pada saat pengerjaan soal 

siswa boleh mengikuti alunan musik tetapi tidak bersuara, beberapa menit 

setelah itu kelas terlihat tenang dan siswa menikmati alunan musik dan 

mengerjakan soal secara mandiri. 

  Setelah 30 menit peneliti menginformasikan kepada siswa bahwa 

waktu mengerjakan soal telah habis, masih ada beberapa siswa yang belum 

menyelesaikan soal dan mencontek dengan teman-temannya, peneliti lalu 

mendekati siswa yang belum selesai dan mengarahkan pada siswa tentang 

soal yang kurang di mengerti. 

c. Namai 

Pada tahap ini peneliti meminta siswa untuk menamai dan 

menuliskan materi di lembaran soal yang diberikan oleh peneliti hari ini baik 

berupa konsep, pengetian dan rumus yang mereka pahami. Siswa mulai 

menuliskan tentang materi yang mereka pelajari dan ada juga yang tidak 

menulis apa-apa. Peneliti mendekati siswa yang tidak menamai pembelajaran 

dan mengarahkan siswa untuk mengingat materi apa yang ia dapatkan. 

Pemberian nama ini bertujuan agar siswa selalu menuliskan pengetahuan 

yang siswa dapatkan agar siswa dapat mengingat konsep, pengertian atau 

rumus di setiap pertemuan.  

d. Demonstrasikan 
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Setelah menamai di buku siswa masing-masing, penelti meminta 

siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan dipapan tulis dan 

menginformasikan tentang sebuah permainan pada pertemuan ini yaitu 

“everyone is a teacher here”. Permainan ini mengajak siswa untuk berani 

menjelaskan dan mendemonstrasikan apa yang ia peroleh pada pembelajaran 

hari ini, siswa sangat bersemangat untuk menjawab soal yang diberikan oleh 

guru, hampir seluruh siswa ingin mempresentasikan materi maka peneliti 

yang memilih siswa untuk maju, pada pertemuan ini keaktifan individual 

siswa muncul. 

 

Gambar 13 
Siswa bersemangat untuk mendemonsrasikan pembelajaran 

 
e. Ulangi 

Pada langkah ulangi pelaksanaan sama dengan pertemuan pertama. 

f. Rayakan 

Pada langkah ulangi pelaksanaan sama dengan pertemuan pertama. 

4) Pertemuan Keempat  

Pertemuan keempat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2014, 

peneliti melaksanakan tes akhir. Peneliti menanyakan kesiapan mereka. 
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Sebelum tes diadakan, peneliti mengajak siswa untuk berdo’a terlebih dahulu. 

Peneliti kemudian membagikan soal. Setelah siswa mendapatkan soal, peneliti 

meminta siswa untuk segera mengerjakannya. Tes akhir dilaksanakan selama 2 

x 30 Menit. Tes berbentuk uraian sebanyak 5 soal, setiap soal dibuat 

bedasarakan indikator hasil belajar yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi 

dan analisis. 

Peneliti mengingatkan siswa agar mengerjakan tes tersebut secara 

individu, tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain dan tidak boleh membuka 

buku. Peneliti selalu mengingatkan kepada siswa agar dalam menyelesaikan 

soal tes mereka menuliskan secara lengkap langkah-langkah penyelesaiannya 

dari masing-masing soal. Setelah siswa mengerjakan tes, waktu masih bersisa 

20 menit lagi, peneliti membagikan lembar angket untuk melihat motivasi 

belajar siswa dengan penerapan model quantum learning, setiap pertanyaan 

atau peryataan dibuat berdasarkan indikator motivasi belajar. Setelah siswa 

mengumpulkan lembar angket, peneliti mengajak siswa menutup pelajaran 

dengan melafalkan hamdalah dan mengucapkan terima kasih. Setelah dilakukan 

posttest dan pengisian angket motivasi belajar, data posttest dan data angket di 

hitung (data terlampir). 
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Gambar 16 
Suasana pemberian Posttest di kelas eksperimen 

 
 

b) Deskripsi Pelaksanaan Penelitian di Kelas Kontrol 

Pelaksanaan penelitian di kelas kontrol dilakukan pada kelas VII.1. 

Penelitian dilakukan selama 10 x 40 menit dengan rincian; 2 x 40 menit untuk 

posttest dan pemberian angket, dan 8 x 40 menit diberikan materi dengan 

metode konvensional pada materi bilangan bulat. Adapun penjelasan 

pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen ini diuraikan seperti berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas kontrol dilaksanakan pada hari Selasa, 04 

Agustus 2015. Peneliti masuk kelas dan serentak siswa mengucapkan salam. 

Kemudian peneliti membalas salam. Peneliti membuka pelajaran dengan 

basmalah, kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan 

mengajar. Peneliti menyampaikan materi yang dipelajari yaitu bilangan bulat 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti memberikan kesempatan ke 
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siswa untuk bertanya. Peneliti memberikan apersepsi dengan mengajak siswa 

untuk mengingat materi bilangan bulat yang telah dipelajari di sekolah dasar. 

Selanjutnya, peneliti menjelaskan kepada siswa materi bilangan bulat 

pada sub judul garis bilangan, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat 

serta sifat-sifatnya. Peneliti memberikan contoh cara membuat garis bilangan. 

Setelah memberikan materi, peneliti memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

Siswa diberikan kesempatan untuk mencatat materi yang telah diberikan. Peneliti 

memberikan latihan untuk mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 

 

Gambar 17 
Peneliti sedang menjelaskan materi 

 
Setelah siswa menjawab latihan soal yang diberikan, latihan tersebut 

dikumpul, kemudian menunjuk salah satu siswa untuk menjawab soal tersebut 

dan menjelaskan. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada yang belum dipahami. Peneliti menanyakan pencapaian 

belajar hari ini dan bagaimana perasaan mereka.  

Peneliti memberikan latihan diakhir pembelajaran yang terdiri. Setelah 

siswa mengerjakan latihan, peneliti memberitahukan materi yang akan 
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dipelajari dipertemuan selanjutnya dan meminta siswa untuk mempersiapkan 

diri. Kemudian peneliti menutup proses belajar mengajar dengan hamdalah. 

 

Gambar 18 
 Siswa sedang belajar 

 
2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 06 Agustus 2015. 

Saat masuk kelas serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti 

membalas salam dan langsung mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu peneliti 

membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian menanyakan kabar siswa dan 

kesiapan mereka untuk belajar. Peneliti menanyakan kembali kepada siswa 

sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat yang sudah 

dipelajari sebelumnya. Setelah pertanyaan tersebut dijawab, selanjutnya peneliti 

membagi kelas menjadi 4 kelompok dan memberitahukan pada siswa materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah perkalian dan pembagian pada 

bilangan bulat serta sifat-sifatnya. 

Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari beserta contohnya. 

Setelah peneliti memberikan materi, peneliti meminta siswa untuk mencatat 

materi yang telah disampaikan dan bertanya tentang materi yang belum 
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dipahami. Peneliti memberikan latihan soal kepada siswa, yang terdiri dari 3 

soal, soal tersebut lalu didiskusikan oleh setiap kelompok, peneliti meminta 

perwakilan siswa untuk menjawab dan mempresentasikan soal yang telah 

diberikan. Tiga orang siswa maju ke depan kelas untuk menjawab dan 

mempresentasikan soal yang telah diberikan. Untuk melihat pemahaman materi 

oleh siswa, latihan yang telah dikerjakan siswa dikumpulkan. 

 

Gambar 19 
Siswa menjawab dan mempresentasikan ke depan kelas  

 
Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untu maju menuliskan 

hasil pekerjaannya dan menjelaskan kepada teman-teman. Peneliti menanyakan 

pencapaian belajar hari ini bagaimana perasaan mereka. Kemudian peneliti 

menutup proses belajar mengajar dengan melafadzkan hamdalah. 

 

3) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Agustus 2015. 

Saat masuk kelas serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti 

membalas salam dan langsung mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu peneliti 
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membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian menanyakan kabar siswa dan 

kesiapan mereka untuk belajar. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada 

siswa tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat yang sudah 

dipelajari sebelumnya. Setelah pertanyaan tersebut dijawab, selanjutnya peneliti 

memberitahukan pada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini 

adalah perpangkatan dan akar pada bilangan bulat.  

Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari beserta contohnya. 

Setelah peneliti memberikan materi, peneliti memberikan kesempatan siswa 

apabila ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, peneliti memberikan 

kesempatan siswa untuk mencatat materi yang telah disampaikan. Setelah itu 

peneliti memberikan latihan soal kepada siswa, yang terdiri dari 3 soal. Untuk 

melatih sejauh mana materi yang dberikan telah dipahami oleh siswa. Latihan 

yang telah dikerjakan dikumpul. 

 

Gambar 20 
Peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa  

 
Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untu maju menuliskan 

hasil pekerjaannya dan menjelaskan kepada teman-teman. Peneliti menanyakan 
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pencapaian belajar hari ini bagaimana perasaan mereka. Kemudian peneliti 

menutup proses belajar mengajar dengan melafadzkan hamdalah. 

 

4) Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat dikelas kontrol dilaksanakan pada hari Kamis, 13 

Agustus 2015, peneliti melaksanakan tes akhir. Peneliti menanyakan kesiapan 

mereka. Sebelum tes diadakan, peneliti mengajak siswa untuk berdo’a terlebih 

dahulu. Peneliti kemudian membagikan soal. Setelah siswa mendapatkan soal, 

peneliti meminta siswa untuk segera mengerjakannya. Tes akhir dilaksanakan 

selama 2 x 30 Menit. Tes berbentuk essay sebanyak 5 soal, setiap soal dibuat 

bedasarakan indikator pemahaman konsep matematika. 

Peneliti mengingatkan siswa agar mengerjakan tes tersebut secara 

individu, tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain dan tidak boleh membuka 

buku. Peneliti mengingatkan kepada siswa agar dalam menyelesaikan soal tes 

mereka menuliskan secara lengkap langkah-langkah penyelesaiannya dari 

masing-masing soal. Setelah siswa mengerjakan tes, waktu masih bersisa 20 

menit lagi, peneliti membagikan lembar angket motivasi belajar siswa untuk 

melihat motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Setelah siswa 

mengumpulkan lembar angket, peneliti mengajak siswa menutup pelajaran 

dengan melafalkan hamdalah. Setelah posttest dan angket dikumpulkan, data 

posttest dan data angket di hitung (data terlampir). 
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Gambar 21 
Suasana Posttest di kelas kontrol 

 
 

3. Tahap Analisis Data 

Setelah data angket dan data tes dikumpulkan peneliti melakukan 

analisis data untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 
B. Hasil Penelitian 

1. Angket 

Setelah dilakukan penelitian diperoleh data motivasi belajar berupa 

angket siswa kelas eksperimen dan kontrol. Data motivasi belajar siswa tersebut 

dianalisis sebagai berikut : 

Tabel 15 
Distribusi frekuensi nilai angket kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

No Interval 
Eksperimen 

(VII.2) 
Kontrol 
(VII.1) 

1 40 – 45 0 4 
2 46 – 51 1 5 
3 52 – 57 0 12 
4 58 – 63 0 5 
5 64 – 69 2 3 
6 70 – 75 26 10 

Jumlah 39 39 
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Dari distribusi frekuensi nilai angket kelas eksperimen dan kontrol, 

diperoleh data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang kelas, frekuensi dan 

rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 16 
Data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang kelas, frekuensi dan rata-rata  

 
Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Data terbesar 75 75 
Data terkecil 46 41 
Banyak kelas 6 6 
Panjang kelas 5 6 
Frekuensi 39 39 
Rata-rata 71,08 58,79 

 
Dilihat dari hasil angket siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terdapat perbedaan motivasi belajar matematika siswa yang diberi perlakuan 

model pembelajaran quantum learning dan yang diajarkan dengan metode 

konvensional. Rata-rata motivasi belajar matematika di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada diagram berikut ini. 
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Gambar 22 

Diagram skor rata-rata motivasi belajar siswa    
 

 
Skor motivasi belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol kemudian dihitung untuk membuktikan 
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hipotesis yang dirumuskan dengan menggunakan rumus uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji hipotesis sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 
 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang 

digunakan yaitu:  
s

Mox
Km

−=
 

1. Uji normalitas kelas eksperimen 

s

Mox
Km

−=  

68,4

72,7208,71 −=  

68,4

64,1−=  

= -0,35 

 

2. Uji normalitas kelas kontrol 

s

Mox
Km

−=  

11,10

5,5479,58 −=  

11,10

29,4=  

= 0,42 
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Adapun hasil dari data rata–rata, modus, varians, simpangan baku dan 

kemiringan kurva antara kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini dan analisisnya dapat dilihat pada data lampiran. 

Tabel 17 
 Normalitas Data 

 
No Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
1. Rata-rata 71,08 58,79 
2. Modus 72,72 54,5 
3. Varians 21,86 102,22 
4. Simpangan Baku 4,68 10,11 
5. Kemiringan kurva -0,35 0,42 

Keputusan Berdistribusi Normal Berdistribusi Normal 
 

Data dikatakan normal apabila harga Km terletak antara -1 sampai 

+1 Berdasarkan analisis data di atas didapatkan nilai Km untuk kelas 

eksperimen sebesar -0,35 dan kelas kontrol di dapat nilai Km sebesar 0,42. 

Harga ini terletak antara (-1) dan (+1), maka data untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal. 

 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

homogen atau tidak. Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel maka dapat dikatakan 

kedua kelompok mempunyai kesamaan varian/homogen, dengan dk 

pembilang = (39-1) dan dk penyebut = (39-1). Untuk melihat homogenitas 

kelas kontrol dan kelas eksperimen digunakan uji homogenitas yaitu: 

Dari tabel hasil perhitungan diperoleh varians terbesar yaitu 102,22 

dan varians terkecil yaitu 21,86 sehingga diperoleh Fhitung sebagai berikut:  
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terkecilVarian

terbesarVarian
F =  

86,21

22,102=  

= 4,68 

Dari data yang telah di hitung standar deviasi kelas eksperimen dan 

kontrol yaitu 21,86 dan 102,22 diperoleh Fhitung = 4,68 dengan taraf signifikan 

α = 5%, dk pembilang = 39-1 = 38 dan dk penyebut = 39-1 = 38 diperoleh nilai 

Ftabel untuk F0,05(38,38) = 1,756. Tampak bahwa Fhitung > Ftabel , hal ini berarti 

kedua data tidak bersifat homogen maka langkah selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 't . 

 

c) Uji Hipotesis 

Setelah diketahui data berdistribusi normal tetapi tidak homogen 

maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini 

hipotesis yang akan diuji kebenarannya menggunakan 'tuji − yaitu: 

Ho : tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran quantum  

  learning terhadap motivasi belajar matematika siswa SMP Negeri 

  37 Palembang. 

Ha : ada pengaruh penerapan model pembelajaran quantum learning  

  terhadap motivasi belajar matematika siswa SMP Negeri 37   

  Palembang. 

 
Dari hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut: 

1x  = 71,08 
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2x  = 58,79 

2
1s  = 21,86 

2
2s  = 102,22 

n1 = 39 

n2 = 39
 

Sehingga perhitungan hipotesis untuk uji-t' penelitian sebagai berikut: 
 
 

 











+










−=

2

2
2

1

2
1

21'

n

s

n

s

xx
t

 








+








−=

39

22,102

39

86,21

79,5808,71
 

621025641,2565128205,0

29,12

+
=  

1815384615,3

29,12=  

783686761,1

29,12=  

= 6,89 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data motivasi belajar 

matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

tetapi tidak homogen. Dari penelitian diperoleh bahwa rata-rata kelas 

eksperimen 71,08 dan kelas kontrol 58,79 dengan  n1 = 39 dan n2 = 39 
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diperoleh thitung = 6,89. Sedangkan ttabel pada penelitian ini dengan taraf 

sinifikansi α = 5% dan dk = (39 + 39) – 2 = 76, diperoleh ttabel = 1,994. 

Kriteria pengujian Ho ditolak dan Ha diterima jika thitung  lebih besar 

dari ttabel (thitung > ttabel). Karena  thitung > ttabel yaitu 6,89 > 1,994, dengan 

demikian dari hasil pengujian hipotesis tersebut Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada pengaruh penerapan model pembelajaran quantum learning 

terhadap motivasi belajar matematika siswa SMP Negeri 37 Palembang.  

 

2. Data Tes 

Setelah dilakukan posttest diperoleh data tes hasil belajar matematika 

siswa kelas eksperimen dan kontrol. Data hasil belajar matematika siswa tersebut 

dianalisis sebagai berikut : 

Tabel 18 
Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Interval 
Eksperimen 

(VII.2) 
Kontrol 
(VII.1) 

1 40 – 49 0 6 
2 50 – 59 3 4 
3 60 – 69 3 11 
4 70 – 79 14 13 
5 80 – 89 12 4 
6 90 – 99 7 1 

Jumlah 39 39 
 

Dari distribusi frekuensi nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol, 

diperoleh data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang kelas, frekuensi dan 

rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 19 
Data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang kelas, frekuensi dan rata-rata  

 
Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 



 

 

 

 

 
8

Data terbesar 99 91 
Data terkecil 52 40 
Banyak kelas 6 6 
Panjang kelas 8 9 
Frekuensi 39 39 
Rata-rata 79,91 65,23 

 

Dilihat dari hasil posttest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberi perlakuan model 

pembelajaran quantum learning dan yang diajarkan dengan metode konvensional. 

Rata-rata hasil belajar matematika siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 23 
Diagram skor rata-rata hasil belajar siswa  

 
Skor hasil belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dihitung untuk membuktikan hipotesis yang 

dirumuskan dengan menggunakan rumus uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

hipotesis sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang 

digunakan yaitu: 

s

Mox
Km

−=
 

 

1. Uji normalitas kelas eksperimen 

s

Mox
Km

−=
 

45,11

94,7991,79 −=  

45,11

03,0−=  

= -0,003 

 

2. Uji normalitas kelas kontrol 

s

Mox
Km

−=  

3,12

13,7023,65 −=  

3,12

9,4−=  

= -0,40 

Adapun hasil dari data rata-rata, modus varians, simpangan baku dan 

kemiringan kurva antara kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini dan analisisnya dapat dilihat pada data lampiran. 

Tabel 20 
Normalitas Data 
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No Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
1. Rata-rata 79,91 65,23 
2. Modus 79,94 66,86 
3. Varians 131,20 151,29 
3. Simpangan Baku 11,45 12,3 
4. Kemiringan kurva -0,003 -0,40 

Keputusan Berdistribusi Normal Berdistribusi Normal 
 

Data dikatakan normal apabila harga Km terletak antara -1 sampai 

+1 Berdasarkan analisis data di atas didapatkan nilai Km untuk kelas 

eksperimen sebesar -0,003 dan kelas kontrol di dapat nilai Km sebesar -0,40. 

Harga ini terletak antara (-1) dan (+1), maka data untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal. 

 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

homogen atau tidak. Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel maka dapat dikatakan 

kedua kelompok mempunyai kesamaan varian/homogen, dengan dk 

pembilang = (39-1) dan dk penyebut = (39-1).  

Dari tabel hasil perhitungan diperoleh varians terbesar yaitu 151,29 

dan varians terkecil yaitu 131,25 sehingga diperoleh Fhitung sebagai berikut:  

terkecilVarian

terbesarVarian
F =  

25,131

29,151=  

= 1,15 

Dari data yang telah dihitung standar deviasi kelas eksperimen dan 

kontrol yaitu 131,25 dan 151,29 diperoleh Fhitung = 1,15 dengan taraf 
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signifikan α = 5%, dk pembilang = 39-1 = 38 dan dk penyebut = 39-1 = 38 

diperoleh nilai Ftabel  untuk F0,05(38,38) = 1,756. Tampak bahwa Fhitung < Ftabel , 

hal ini berarti kedua data sudah bersifat homogen maka langkah selanjutnya 

adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. 

 

c) Uji Hipotesis 

Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen maka 

langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini hipotesis 

yang akan diuji kebenarannya menggunakan tuji − yaitu: 

Ho : tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran quantum  

  learning terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 37 

  Palembang. 

Ha : ada pengaruh penerapan model pembelajaran quantum learning  

  terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 37 Palembang. 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut: 

1x  = 79,91 

2x  = 65,23 

gabs  = 11,73 

n1 = 39 

n2 = 39 

Sehingga perhitungan hipotesis untuk uji-t penelitian sebagai berikut:  
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21

21

11

nn
S

xx
t

gab +

−
=  

39

1

39

1
88,11

23,6591,79

+

−=  

39

2
88,11

68,14=  

05,088,11

68,14=  

)22,0(88,11

68,14=  

61,2

68,14=  

= 5,62 

 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data hasil belajar matematika 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan homogen. 

Dari penelitian diperoleh bahwa rata-rata kelas eksperimen 79,91 dan kelas 

kontrol 65,23 dengan  n1 = 39 dan n2 = 39 dan simpangan baku gabungan Sgab 

= 11,88 diperoleh thitung = 5,62. Dengan α = 5% dan dk = (39 + 39) – 2 = 76, 

diperoleh ttabel = 1,994. 

Kriteria pengujian Ho ditolak dan Ha diterima jika thitung  lebih besar 

dari ttabel (thitung > ttabel). Karena thitung > ttabel yaitu 5,62 > 1,994, maka dari hasil 

pengujian hipotesis tersebut Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh model pembelajaran quantum learning terhadap hasil belajar 
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matematika siswa SMP Negeri 37 Palembang. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

C. Pembahasan Penelitian 

Pada penelitian ini penerapan model pembelajaran quantum learning 

dilaksanakan di kelas VII.2 SMP Negeri 37 Palembang dengan tahapan 

selanjutnya TANDUR yaitu tumbuhkan minat, alami, namai, demonstrasikan, 

ulangi, dan rayakan. Selain itu guru juga memberikan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) untuk dikerjakan secara berkelompok. LKS terdiri dari materi 

pembelajaran, kegiatan pemahaman materi dan latihan soal untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Setelah LKS dikerjakan, siswa diminta menuliskan nama yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran pada tiap pertemuan. Dalam tahapan-tahapan 

quantum learning peneliti membangkitkan motivasi siswa untuk aktif dan berani 

mendemonstarsikan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Siswa yang lebih 

paham memberikan penjelasan kepada teman yang masih mengalami kesulitan 

sehingga semua siswa dapat memahami materi tiap pokok bahasan yang dipelajari. 

Pada pembelajaran berkelompok, guru berkeliling kelas memantau jalannya 

diskusi dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Hambatan pada 

pelaksanaan belajar kelompok di awal pembelajaran yaitu siswa agak gaduh, siswa 

tidak langsung menyelesaikan soal di LKS mereka masih bermain-main. Namun 
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setelah guru memantau pekerjaan siswa, siswa mulai aktif menyelesaikan LKS 

yang diberikan guru.  

Beberapa penyebab kurang optimalnya pembelajaran ditunjukkan dengan 

adanya permasalahan-permasalahan antara lain sebagai berikut: 

1) Siswa belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik saat mengerjakan LKS 

masih ada beberapa siswa mengerjakan soal pada LKS belum disertai dengan 

langkah penyelesaian secara lengkap. Mereka langsung mengerjakan dan 

menemukan hasilnya tanpa menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. 

2) Diskusi kelompok belum berjalan dengan baik karena pada saat menemukan 

kesulitan siswa cenderung langsung bertanya kepada guru atau peneliti tanpa 

terlebih dahulu mendiskusikannya dengan anggota kelompoknya. 

3) pada saat pemberian posttest sebagian siswa hanya berusaha mengerjakan soal 

sampai menemukan jawaban tanpa mengecek kembali hasil yang diperoleh. 

4) Ada beberapa siswa yang berbuat curang ketika mengerjakan tes. 

Pada pelaksanaan pembelajaran, motivasi belajar siswa terus meningkat 

dilihat dari hasil perhitungan angket siswa selama diterapkannya model quantum 

learning. Kemunculan indikator motivasi belajar pada tiap pertemuan seperti 

siswa mempunyai keinginan berhasil dengan keberanian menyelesaikan soal di 

depan kelas, siswa memperhatikan materi pembelajaran dengan 

bersungguh-sungguh, siswa berusaha memperoleh pernghargaan dan mengikuti 

pembelajaran dengan nyaman dan gembira merupakan suatu keberhasilan 

pelaksanaan model quantum learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Sedangkan untuk hasil belajar terlihat dari hasil posttest siswa yang memenuhi 

indikator pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan analisis. Dari angket yang telah 

dihitung diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 70,18 dan kelas kontrol 58,79. 

Sedangkan posttest diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 79,91 dan kelas 

kontrol 65,23.  

Tes yang telah dihitung menunjukkan persentase tertinggi pada hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen sebesar 98% pada indikator hasil belajar 

pengetahuan dan persentase terendah 53% pada indikator aplikasi. Sedangkan 

dikelas kontrol persentase tertinggi sebesar 96% pada indikator pengetahuan dan 

persentase terendah 26% pada indikator aplikasi. Tingginya persentase pada aspek 

pengetahuan siswa menunjukkan bahwa siswa memahami langkah-langkah 

menyelesaikan soal yang masih sederhana, sedangkan untuk persentase terendah 

terdapat pada aspek aplikasi. Dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa 

tingkat keberhasilan siswa tertinggi terdapat pada indikator hasil belajar yaitu 

pengetahuan. 

Perhitungan hipotesis menunjukkan angka 6,89 pada data angket motivasi 

belajar dan 5,62 pada data hasil belajar siswa dengan diperoleh ttabel untuk n = 76 

dengan taraf signifkansi 5% adalah 1,994. Data angket motivasi belajar dan hasil 

belajar menunjukkan keberhasilan pada penerapan model quantum learning 

dibuktikan dengan Kriteria pengujian Ho ditolak dan Ha diterima jika thitung  lebih 

besar dari ttabel (thitung > ttabel). Karena thitung > ttabel yaitu 6,89 > 1,994 untuk data 

motivasi belajar dan 5,62 > 1,994 untuk data hasil belajar siswa, sehingga 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model quantum learning terhadap 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 37 Palembang, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Djahmarah (2011:155) bahwa motivasi 

mempengaruhi prestasi belajar, tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan 

indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang anak didik. Sehingga dapat 

disimpulkan jika motivasi belajar siswa baik dapat menghasilkan prestasi belajar 

yang baik pula. 


