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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar 

a. Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013: 12) kata “prestasi” berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha“. Istilah “prestasi belajar” 

(achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta 

didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan 

kegiatan antara lain dalam kesenian, olah raga, dan pendidikan, 

khususnya pembelajaran. Prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing.  

Menurut Hamdani (2011: 137) prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual 

maupun kelompok. Presentas tidak akan pernah dihasilkan selama 

seseorang tidak melakukan kegiatan. 
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Dalam penelitian presentasi belajar merupakan hasil usaha 

yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan 

belajar bidang akademik disekolah pada jangka waktu yang dinyatakan 

dalam nilai setelah mengalami proses belajar mengajar, oleh karena 

iyu, presentasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil. 

a) Fungsi Prestasi Belajar  

Menurut Arifin (2009: 12) prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi utama, antara lain sebagai berikut: 

(1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan  yang telah dikuasaai peserta didik. 

(2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebutkan hal ini sebagai 

“tendesi keingintahuan (coouriosity) dan merupakan kebutukan 

umum manusia”. 

(3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat 

dijadikanpendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan psikologi,  dan beperan sebagai umpan 

balik (feedbaak) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

(4) Prestasi belajar sebagian indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator dalam arti bahwa prestasi belajar 
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dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu  institusi 

pendidikan.  Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

(5) Preserta belajar dapat dijadikan daya serap (kecerdasan) 

pederta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik 

menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, peserta didik 

menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta 

didikan yang diharapkian dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran, 

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

Faktor-faktor  yang mempengaruhi presentasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu: 

(1) Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor 

ini antara lain sebagai berikut: 

(a) Kecenderungan (inteligensi) 

Kecedasan adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan  untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya.  Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya inteligensi yang normal selalu menunjukkan 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya, 

kecerdasan yang tinggi merupakn faktor yang sangat penting 

bagi anak dalam usaha belajar. Tingkat inteligensi sangat 
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menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi 

inteligensi seorang siswa, semakin tinggi juga peluang untuk 

meraih prestasi yang tinggi. 

(b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

(c) Sikap  

Sikap yaitu kecenderungan untuk mereksi terhadap suatu 

hal,orang, atau benda dengan suku. Tidak suka, atau acuh tak 

acuh. Sikap seseorang dapat di pengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaan, dan kenyakinaan. 

(d) Minat  

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu kecenderungan 

untuk selalu memerhatikan dan meningkatkan sesuatu secara 

terus menerus. Minat ini berkaitan erat dengan 

perasaan,terutama perasaan senag. Oleh karena itu dapat 

dilakukan bahwa minat terjadi karena perasaan senang pada 

sesutau hal. 

(e) Bakat  

Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilanpada masa yang akan datang. 

Setiap orang memiliki bakat dalam arti potensi untuk mencapai 

prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitasi 

masing-masing. 
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(f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

(2) Faktor Eksternal 

(a) Keadaan Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adanya rasa aman 

dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Oleh karena itu, orang tua hendaknya mengadari 

bahwa pendidikan dimulai dari keluarga.  

(b) Keadaan Sekolahan 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Oleh karena itu, lingkungan sekolahan yang baik dapat 

mendorong siswa untuk belajar lebih  giat. Keadaan sekolah ini 

meliputi cara penyajiaan pelajaran, hubungan guru dengan 

siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum. 

(c) Lingkung Masyarakat 

Tinggian  tinggLingan alam sekitar sangat berpemgaruh 

terhadap perkembangan pribadi anak sebab dari kehidup 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

tempat ia berada. Lingkungan membentuk kepribadian anak 

karena dalam pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu 
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menesuaikan dengan kebiasaan dengan lingkungannya. Apakah 

seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan 

tempatttnya yang rajin belajar, kemudian besar hal tersebut 

sksn membawa pengaruh pada dirinya sehinga dia akan nurut 

belajar sebagaimang temannya. 

 

2. Pembelajaran  

Menurut Syaiful (2010: 61) pembelajaran ialah membelajaran 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan 

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid.  

Menurut Hamzah (2011: 134) pembelajaran atau pengajaran adalah 

upaya untuk membelajarkan siswa. Pengertian ini secara implisit dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diingginkan.  Pemilihan penepatan dan pengembangan metode ini di pada 

dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Hal ini istilah 

pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau peransang (desain) 

sebagai upanya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam 

belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu 

sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber 

belajar yang mungkin dipakakai untuk mencapai tujuan keseluruhan 

sumber belajar yang mungkin dipakai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Oleh  karena itu, pembelajaran menaruh 
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perhatian pada”bagaimana membelajarkan siswa. ”Dan bukan pada” apa 

yang bidang kajian dari kurikulum yang lebih menaru perhatian tentang 

apa tujuan dapat mncapai tujuan itu.  Pembelajaran yang harus dipelajari 

siswa agar dapat mencapai tujuan.  Dalam kaitan ini hal-hal yang tidak 

bias dilupakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah tentang bagai mana 

cara mengorganisasi pembelajaran, bagaimana menyampaikan isi 

pembelajaran, dan bagaimana menata interaksi antara sumber-sumber 

belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal.  

Menurut Arifin, z (2011: 10) kata “pembelajaran” lebih 

menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh  

yang melibatkan aspek intelektual, emosional dan sosial, sedangkan kata 

“pengajaran” lebih cenderung guru di kelas. Dengan demikian, kata 

“pembelajaran” dalam arti luas.  Pembelajaran adalah suatu proses atau 

kegiatan yang sistematis dan sistemis, yang bersifat interaksi dan 

komunikatif antara pendidik (guru) dengan peserta didik, sumber belajar 

dan lingkungan untuk mencapai suatu kondisi yang memungkinkan 

terjadinya tindakan belajar peserta didik, baik di kelas maupun di luar 

kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, untuk menguasai kompetensi 

yang telah diajarkan.  

Menurut Dimyarti (dalam Susanto, 2006: 186), pembelajaran 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar.  Pembelajaran berarti aktivitas guru dalam merencanakan  
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bahan mengajar agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif, yakni siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna.  

Disimpulkan dari uraian di atas bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dilaksanakan 

dalam lingkungan belajar yang direncanakan, dinilai, dan awasi untuk 

keberhasilan pendidikan.  

 

3. Pengertian Matematika  

Menurut Suwaningsih dan Tiurlina (2006: 3) Matematika terbentuk 

dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris.  Kemudian 

pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis 

dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk 

konsep-konsep matematika, supaya konsep-konsep matematika yang 

terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi 

secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika 

yang bernilai global (universal).  Konsep matematika didapat karena 

proses berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika.  

Berikut ini adalah pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-

konsep matematika.  

1. Manfaat Matematika 

Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 9-10) menjelaskan 

manfaat adanya matematika antara lain: 

a. Sebagai ratu ilmu artinya matematika sebagai alat dan pelayan 

ilmu yang lain.  Banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika, misalnya dalam 
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ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi 

jumlah penduduk.  

b. Ilmu kependidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, 

selain digunakan untuk statistik juga digunakan persamaan 

matematis untuk menyajikan teori untuk model dari penelitian.  

Eisntein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir 

jumlah energi yang diperoleh dari ledakan atom, dan lain 

sebagainya.  

c. Matematika digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya pada perdagangan dalam proses 

jual beli maka manusia memerlukan proses perhitungan 

matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya, 

hitungnya, menghitung luas sebuah benda, menghitung jarak yang 

ditempuh dari suatu tempat ke tempat lain, menghitung laju 

kendaraan dan lain sebagainya.  

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

memperlajari matematika sangat banyak.  Kita dapat menggunakan 

matematika yang berkenaan dengan waktu, jarak suatu tempat ke 

tempat lain, maupun dalam hal perdagangan seperti dipasar, took dan 

tempat belanja lain yang membutuhkan hitung-hitungan.  

2. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

a. Dalam mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa 

kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa 
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menyukai mata pelajaran matematika.  Untuk mengembangkan 

kreativitas dan kompetensi siswa, maka seorang guru hendaknya 

dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai 

dengan kurikulum dan pola pikir siswa, maka seorang guru 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien 

sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Konsep-konsep 

pada kurikulum SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar 

yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan. Berikut ini adalah pemaparan 

pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika. 

Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep 

tersebut. Konsep ini dapat diketahui dari isi kurikulum yang 

dicirikan dengan kata mengenal. Pembelajaran penanaman konsep 

dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

matematika yang abstrak dengan menggunakan media atau alat 

peraga untuk membantu kemampuan pola pikir siswa.  

b.  Pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. 

Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Kedua, pembelajaran pemahaman 
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konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih 

merupakan lanjutan dari penanaman konsep yang disampaikan di 

semester atau kelas sebelumnya.  

c.  Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep.  Pembelajaran 

keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. Pembinaan 

keterampilan terdiri dari dua pengertian sama halnya dengan 

pemahaman konsep. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam 

satu pertemuan. Kedua, pembelajaran pembinaan keterampilan 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan 

kelanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pada 

pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman konsep dianggap 

sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di semester atau 

kelas sebelumnya.   

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat 

khas bila dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Menurut 

Ruseffendi (Heruman,2007:1) Matematika adalah bahasa simbol, 

ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi mulai 

dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan dan 

akhirnya ke dalil.  

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Isti Etin Putri Yani, FKIP, UMP, 2016



19 

 

Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, 

sifat-sifat dalam teori-teori yang dibuat secara deduktif berdasarkan 

kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat dan teori 

yang telah dibuktikan kebenarannya dan matematika itu adalah 

suatu seni keindahannya terdapat pada keteraturan dan 

keharmonisannya. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian 

matematika dapat disimpulkan bahwa matematika adalah disiplin 

ilmu yang mempunyai ciri yang khas dimana pada pembelajaran 

matematika menggunakan pola pikir dan pembuktian yang secara 

logis dan menggunakan bahasa simbol mulai dari unsur yang tidak 

terdefinisi ke unsur yang terdefinisi.  Dengan belajar matematika 

maka akan sedikit banyak membantu seseorang untuk mampu 

berfikir secara logis, sistematis, dan obyektif. Pembelajaran 

matematika dimulai sejak mulai pendidikan dasar, yaitu mulai dari 

pengenalan simbol-simbol dari suatu angka. 

Pembelajaran matematika yang dilakukan di Sekolah Dasar 

mengacu pada kurikulum dan pola pikir siswa. Konsep-konsep 

pada kurikulum matematika Sekolah Dasar terbagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu :  

a. Penanaman konsep dasar 

Penanaman konsep yaitu pembelajaran suatu konsep 

baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari 
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konsep tersebut. Penanaman konsep dasar merupakan jembatan 

yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa 

yang konkrit dengan konsep baru matematika yang abstrak, 

untuk itu madia atau alat peraga dapat digunakan untuk 

membantu kemampuan pola pikir siswa.   

b. Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih 

memahamai suatu konsep matematika. Pembelajaran 

pemahaman konsep dilaksanakan pada pertemuan yang 

berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman 

konsep. 

c. Pembinaan ketrampilan 

Pembinaan ketrampilan yaitu pembelajaran lanjutan 

dari penanaman konsep dan pemahaman konsep, yang 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika. 

Dalam pembelajaran matematika di Sekolah dasar 

penanaman konsep dasar dalam pembelajaran sangatlah 

berpengaruh untuk hasil belajar selanjutnya, dengan adanya 

penanaman konsep yang benar maka siswa akan jauh lebih 

memahami konsep dan dapat memiliki ketrampilan dalam 

belajar matematika misalnya ketrampilan berhitung, 
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memecahkan masalah, mengolah data dan lain sebagainya. 

Karena pada dasarnya matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang menggunakan pola pikir secara logis. 

4. Teori Pembelajaran Matematika 

Dalam pembelajaran matematika ditingkat SD, diharapkan terjadi 

reinvention (penemuan kembali).  Menurut Heruman (2007: 4) penemuan 

kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam 

pembelajaran di kelas, walaupun penemuan tersebut sederhana dan bukan 

hal baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa 

SD penemuan tersebut merupakan hal yang baru.  Tujuan dari metode 

penemuan adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang 

dapat melatih berbagai kemampuan intelektual siswa, merangsang 

keingintahuan dan memotivasi kemampuan siswa. Seorang guru harus 

lebih banyak berperan sebagai pembimbing bagi siswanya dibandingkan 

sebagai pemberitahuan dalam sebuah pembelajaran. Pada pembelajaran 

matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa 

sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Setiap konsep 

matematika berkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. 

Siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan 

dalam konsep tersebut.  

Menurut Ausubel dalam (Heruman, 2007) menyatakan bahwa 

keterkaitan antar konsep dalam belajar dapat diklasifikasikan dalam dua 

dimensi. Pertama, berhubungan dengan cara informasi atau konsep 
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pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan.  

Kedua, cara siswa mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang 

telah ada (telah dimiliki dan diingat siswa tersebut).  Siswa dapat 

menghubungkan konsep matematika dalam struktur berpikir yang dimiliki 

dengan permasalahan yang dihadapi. Menurut Suparno (dalam Heruman, 

2007: 5) belajar bermakna yaitu kegiatan siswa menghubungkan atau 

mengaitkan informasi itu pada pengetahuan berupa konsep-konsep yang 

telah dimilikinya. Siswa juga dapat mencoba menghafalkan informasi 

tersebut tanpa menghubungkan konsep-konsep yang ada dalam struktur 

kognitifnya.  

Russefendi (dalam Heruman, 2007: 5) membedakan antara belajar 

menghafal dengan belajar bermakna.  Pada belajar menghafal, siswa dapat 

belajar dengan menghafalkan sesuatu yang sudah ia peroleh. Sedangkan 

belajar bermakna adalah belajar memahami sesuatu yang sudah ia peroleh 

dan dikaitkan dengan kedaan lain sehingga lebih mengerti sesuatu yang 

sudah dipelajari. Menurut Suparno (Heruman, 2007: 5) menyatakan bahwa 

belajar bermakna terjadi apa bila siswa mencoba menghubungkan 

fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka dalam setiap 

penyelesaian masalah. Selain belajar penemuan dan belajar bermakna, 

pada pembelajaran matematika harus terjadi belajar serta 

“konstruktivisme” Piaget. Dalam konstruktivisme, konstruksi pengetahuan 

dilakukan sendiri oleh siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator 

dan menciptakan iklim yang kondusif.  
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5. Metode Pembelajaran Quantum Teaching 

a. Pengertian  Quantum Teaching 

Quantum Teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan 

metodologi yang digunakan dalam rancanngan, penyajian, dan 

fasilitasi . Quantum Teaching menerapakan yang paling baik dar yang 

terbaik  menjadi sebuah paket multisensory, multikecerdasaan, dan 

kompatibel dengan otak, yang pada akhirnya akan melanjutkan 

kemampuan guru untuk mengilhami dan kemampuan murid untuk 

berprestasi.  Sebagai sebuah pendekatanbelajar yang segar, mengalir, 

praktis, dan mudah diterapkan, Quantum Teaching menawarkan suatu 

sintesis dari hal-hal yang anda: cara-cara baru untuk memaksimalkan 

dampak usaha pengajaran dari hal-hal yang ada cari: cara-cara baru 

untuk memeksimalkan dampak usaha pengajaran anda melalui 

perkembangan hubungan, penggubahan balajar, dan penyampaian 

kurikulum.  

b.  Prinsip-prinsip Pembelajaran Quantum  

Pembelajaran Quantum memiliki ilmiah lima prinsip atau 

kebenaran tetap (Deporter dan Mike Hernalki, 2009: 9) 

1)  Segalanya Berbicara  

 Segalanya dari lingkungan kelas, hingga bahasa tubuh, dari 

kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran semuanya 

mengirim tentang belajar. Maksudnya adalah bahwa setiap aktifitas  

pembelajaran dirancang untuk mengirim pesan sendiri-sendiri, 
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misalnya dari lingkungan kelas dengan alat peraga dalam situasi 

belajar, akan membuat pesan tersebut lebih tersampainkan, dari 

bahasa tubuh melalui gerakan tangan, lengan dan tubuh yang lain 

dan terarah akan memebari penekanan pada sebuah pesan.  

Tersenyum memberi pesan senang, mengangguk memberi 

pesantujuan, menggeleng memberi pesan tidak setuju, menggeleng 

memberi pesan tidak setuju, kertas yang dubagian akan memberi 

pesan alami dan sebagainya. Di sini guru dituntut menjadi 

pengorkestra yang baik, yang mampu menata semua komponen 

belajar untuk belajar secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan 

belajar.  

2)   Segalanya Bertujuan 

Semua yang terjadi dalam penggubahan mempunyai tujuan. 

Maksudnya adalah bahwa setiap aktivitas pembelajaran dirancang 

dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

3)  Pengalaman Sebuah Pemberian Nama 

 Proses belajar yang baik terjadi ketika siswa telah 

mengalami informasi sebelum mereka memperikan nama untuk 

apa yang mereka pelajar.  

4)  Akui Setiap Usaha 

Mengakui usaha siswa untuk memperoleh kecakapan dan 

kepercanyan diri adalah yang penting dalam membangun 

keberhasialan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan 

siswa, akuilah setiap usaha, tidak hanya usaha yang tepat saja.  
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Namun terkadan guru lebih bnyak mengakui ketepatan daripada 

proses belajar perorangan.  

5)  Jika Layak Dipelajari, Maka Layak Pula Dirayakan.  

Perayaan dapat membangun gairah tersendiri untuk belajar. 

Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan 

meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.  

c.  Model Quantum Teaching 

 Model Quantum Teaching hampar sampai sama dengan sebuah 

simfoni, guru berperang sebagain konduktor dari siswa-siswanya yang 

sedang belajar, harus menggubah bayak bagian. Ada banyak unsur 

yang terkandung di dalamnya.  Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 

dua katagori anatara lain: 

1)  Konteks 

Dalam kategori ini, guru akan menemukan semua bagian 

yang  dibutuhkan untuk  menggubah:  

a.  Suasanan yang memberdayakan 

b) Landasan yang kukuh 

c) Lingkungan yang mendukung 

d) Rancangan belajar yang mendasar 

2)  Isi 

Dalam kategori ini, guru akan menemukan katetampilan  

penyampaian untuk kurikulum apapun, disamping strategi yang 

dibutuhkan siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka 

pelajari: 
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a) Penyajian yang prima 

b) Fasilitas yang luwes 

c) Keterampilan belajar 

d.  Keterampilan Hidup 

Dari kategori Quantum Teaching yang terdiri dari konteks dan 

isi merupakan unsur yang tidak terpisahkan.   Konteks merupakan 

sebelum sebuah latar untuk mengalam siswa, sedangkan pada katagori 

isi guru memberi apa saja yang dibutuhkan oleh siswa.  

e.  Kerangka Rancangan Quantum Teaching 

Quantum Teaching mempunyai sebuah kerangka rancangan 

belajar yang dikenal dengan istilah TANDUR (Deporte dan Mike 

Hernalki, 2000:10) 

Langkah 1: Tumbuhkan 

Pemberian apersepsi yang dilakukan guru pada awal memulai kegiatan 

akan menarik perhatian siswa dan membuat siswa memahami Apa 

Manfaatnya Bagiku .  

Langkah 2:Alami 

Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti 

oleh siswa, berikan mereka pengalaman belajar yang nyata dengan 

mencoba. Siswa akan aktif dan proses pembelajaran akan 

memunculkan "kebutuhan untuk mengetahui".  
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Langkah 3: Namai 

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan sebuah 

masukan. Berita sebuah informasi tepat saat minat memuncak 

pengetahuan tersebut berarti.  

Langkah 4: Demosterasi 

Berikan kesempat bagi siswa untuk menujukan pengetahuan dan 

kemampuannya.  

Langkah 5: Ulangi 

Memberi siswa kesempatan untuk mengulangi sesuatu yang telah 

dipelajariny, sehingga mereka merasakan langsung kesulitan-kesulitan  

yang ada dan sudah terlewati dengan menegaskan "aku tau bahwa 

memang tahu ini" 

Langkah 6 : Rayakan  

Pengakuan untuk penyeselesaaian, partisipasi, dan pemerolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan.  

6. Media Pembelajaran 

Menurut sadiman (2009:6) kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. 

Anitah (2008:2) mendefinisikan media pembelajaran adalah setiap 

orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan pelajar menerima pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Sedangkan alat peraga yaitu alat untuk menerangkan atau mewujudkan 
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konsep matematika, seperti benda-benda berupa kubus, gelang, drum, 

tangga garis bilangan, dan lain sebagainya. Untuk memahami konsep 

abstrak anak memerlukan benda-benda kongkrit sebagai perantara atau 

visualisasinya. Selanjutnya konsep abstrak yang baru dipahaminya yaitu 

akan mengendap, melekat, dan tahan lama bila ia belajar melalui berbuat 

dan pengertian, bukan hanya melalui mengingat-ngingat fakta. 

Media dan alat peraga mempunyai kedudukan yang penting dalam 

pembelajaran matematika, menggunakan media maka alat indera yang 

terpacu bukan hanya pendengaran dan penglihatan saja, tetapi sekaligus 

dengan perabaan atau memanipulasi benda. Diharapkan dapat mendorong 

semangat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

 

7. Blok pecahan  

Blok pecahan merupakan alat peraga yang tergolong sederhana . 

dengan adanya alt peraga ini diharapkan dapat memahami konsep dasar 

pecahan yang akan dipelajari.  

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan blok pecahan 

adalah kertas buffalo atau kertas astulo.  Selain itu juga membutuhkan  alat 

seperti pensil, penggaris, penghapus dan gunting.  

Contoh penggunaan blok pecahan dalam materi pecahan adalah: 

a. Pengertian pecahan 

Konsep pecahan yang dikenalkan kepada siswa dengan urutan dari 

pecahan 
 

 
 
 

 
dan 

 

 
.  Selanjutnya mengenalkan pecahan

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
dan 

 

  
.  

Satuan lingkaran utuh digunakan memperagakan bilangan 1.  
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Contoh.  

 Lingkaran utuh digunakan untuk memperagakan 

bilangan 1.  

 Lingkaran yang dipotong menjadi 2 bagian sama 

digunakan untuk memperagakan konsep 
 

 
 

masing- masing melambangkan 
 

 
dan di baca 

setengah/ satu perdua/seperduan yang 

diperhatikan (merupakan1 bagian potongan yang 

diperhatikan/diambil). ”2” disebut penyebut 

(merupakan banyaknya potongan yang sama 

daru yang utuh) 

 Lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama 

di gunakan untuk memperagakan konsep 

pecahan 
 

 
.  Bila mengambil 2 potong maka 

disebut 
 

 
(dua per empat) dan bils mengambil 3 

potong maks disebut 
 

 
 (tiga per empat).  

 

b. Penjumlahan Pecahan  

Penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

Contoh 

 

 
      

 

 
     

 

 
      =

 

 
 
 

 
=  
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Kesimpulan   

penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan penyebut sedangkan 

penyebut tetap.  

c. Pengurangan Pecahan  

Pengurangan pecahan berpenyebut sama 

Contoh: 

 

 

           

 

 

 
 
 

 
 
   

 
  
 

 
  
 

 
 

Kesimpulan: 

Penguranga pecahan yang berpernyebut sama dapat dilakukan dengan 

mengunakan pembilang sedangkan penyebutnya sama dengan kedua 

pecahan tersebut (tetap).  

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

permasalahan yang penulis teliti, namun ada yang dilakukan oleh: Ismiati Nur 

Halimah mahasiswa Program Studi Pendidikan guru sekolah dasar , Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret dengan judul 

skripsi “Penggunaan Media Blok Pecahan Untuk Meningkatkan Kemampuan 
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Penjumlahan Bilangan Pecahan Sederhana.  dengan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dengan pengguanan media Blok pecahan 

dapat meningkatkan kemampuan menjumlahan bilangan pecahan sederhana.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menarik dan 

mudah karena matematika konsep belajarnya menggunakan ilmu pasti, akan 

tetapi sebagian besar siswa menganggap matematika itu sulit, dan sebagian 

besar siswa menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

penuh dengan rumus-rumus yang sulit untuk dipelajari dan dihitung.  Konsep 

agar siswa senang dengan pelajaran matematika yaitu, kesan pertama menarik 

siswa terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan alat peraga yang menarik 

perhatian bagi siswa, sehingga nantinya pelajaran matematika akan dianggap 

sebagai mata pelajarannya yang menyenangkan dan mudah untuk dipelajari.  

Pembelajarn matematika di SD merupakan pembelajaran awal, pada 

usia SD tahap pambelajarannya dari pengenalan benda konkrit menuju yang 

abstrak.  Dengan demikian dalam pembelajaran matematika dibutuhkan suatu 

permasalahan yang riil dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa.  

Padasiswa kelas IV A pembelajaranmatematikaoperasi pecahanmasih 

mengalami kesulitan, karena kurang tepatnya metode dan alat peraga yang 

digunakan dalam pembelajaran tersebut.  Oleh karena itu, perlu untuk 

menggunakan pembelajaran lain yang dianggap paling tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar yakni dengan menggunakan Quantum Taeching.  
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut:”Penerapan model Quantum Taeching dapat 

meningkatkan hasil prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV A SD 

Negeri Kedondong Kecamatan Sokaraja  Kabupaten Banyumas.  

 

 

  

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Isti Etin Putri Yani, FKIP, UMP, 2016




