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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang wajib diajarkan 

dalam pembelajaran di Sekolah Dasar (SD).“Dalam matematika, setiap 

konsep yang abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, 

agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan 

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

diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak 

hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah 

dilupakan siswa” (Heruman, 2013: 2). 

Berdasarkan penjelasan Heruman, (2013: 2) di atas, maka sangat 

diperlukan kemampuan guru dalam mengajarkan matematika secara baik agar 

dapat dipahami oleh siswa secara baik pula. Guru dalam proses mengajar 

dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan bervariasi, hal 

tersebut bertujuan agarsiswa tidak merasa bosan dan dapat memberikan 

suasana belajar yang lebih menyenangkan. 

Materi dalam pembelajaran matematika sangat beragam, salah satu 

materi yang diajarkan pada siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) semester II 

adalah mengenal bangun  ruang sederhana. Guru lebih sering memberikan 

informasi pada siswa tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana secara 

langsung. Hal ini menunjukkan kekurangpahaman guru dalam penyampaian 
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topik bangun ruang melalui metode dan teknik pembelajaran Matematika 

yang benar. Guru hanya menggambar bangun ruang di papan tulis, atau 

cukup hanya dengan menunjukkan gambar yang ada didalam buku sumber 

yang digunakan siswa. Bahkan, walaupun menggunakan alat peraga, siswa 

hanya dapat melihat bentuk bangun ruang yang ditunjukkan oleh guru 

tersebut.Hal seperti ini membuat siswa tidak aktif dalam melakukan 

pembelajaran. 

Pada pelaksanaan pembelajaran guru juga dituntut untuk dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran yang tepat 

agar siswa mampu memahami materidalam mata pelajaran matematika yang 

di sampaikan.Seorang guru, dalam melakukan pembelajaran dikelas tentu 

memiliki dampak terhadap prestasi siswa karena pengetahuan yang didapat 

tergantungbagaimanacara guru dalam menyampaikan materi. Model 

pembelajaran yang digunakan guru dianggap baik apabila prestasi belajar 

siswa baik, sebaliknya jika prestasi belajar siswa menurun atau kurang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal, berarti modelpembelajaran yang 

digunakan guru dianggap kurang atau tidak sesuai dengan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Model yang dipakai guru dalam pembelajaran adalah untuk membantu 

guru dalam menyampaikan ilmunya. Salah satu model yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran matematika di kelas adalah model pembelajaran 

quantum. Penerapan model pembelajaran quantummemiliki strategi yaitu: (1) 

tumbuhkan, (2) alami, (3) namai, (4) demonstrasikan, (5) ulangi dan (6) 
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rayakan.Penerapan model pembelajaran quantumakan membuat siswa ikut 

aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga suasana 

pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. 

Penyajian materi dalam pembelajaranquantum dikenal dengan strategi 

TANDUR. TANDUR berasal dari kata Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan. Tumbuhkan diartikan sebagai 

menumbuhkan minat dan manfaat terhadap materi yang akan di bahas. Alami 

berarti memberikan pengalaman siswa agar dapat dimengerti. Namai berarti 

memberi kata kunci atau memberi nama sesuatu yang dapat disepakati 

bersama. Demonstrasi mengajak siswa untuk menunjukkan bahwa mereka 

tahu dan mengerti tentang materi yang telah disampaikan. Ulangi berarti 

mengulang apa yang telah dipelajari. Rayakan berarti merayakan kesuksesan 

belajar siswa, dapat dilakukan dengan tepuk tangan dan pemberian hadiah. 

Strategi TANDUR ini menekankan pada kegiatan siswa yang 

mendemonstrasikan apa yang telah didapatkan ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

Penerapan strategi TANDUR ini menitikberatkan pada kegiatan 

demonstrasi yang menuntut siswa untuk melakukan dan mengalami sendiri 

apa yang sedang dipelajari. Strategi ini melibatkan banyak kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Siswa yang 

aktif melakukan serangkaian kegiatan pada strategi ini menunjukkan bahwa 

siswa memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Siswa yang kurang aktif 

mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran sebaliknya kurang memiliki 

sikap rasa ingin tahu. 
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Model pembelajaran quantum dengan strategi TANDUR memiliki 

kaitan yang erat dengan mata pelajaran matematika. Matematika adalah suatu 

ilmu yang diajarkan di Sekolah Dasar yang mempelajari tentang ilmu hitung. 

Masih banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah mata 

pelajaran yang sulit untuk dipahami. Salah satu cara untuk menanamkan 

pemahaman bahwa belajar matematika itu menyenangkan dan tidak sulit 

adalah dengan cara melakukan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan variatif, serta 

menyenangkan, seperti model pembelajaran quantum. 

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh penerapan pembelajaran quantum terhadap sikap 

rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika kelas IV 

materi bangun ruang sederhana.Penelitian yang dilakukan dapat 

membuktikan ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran quantum di Sekolah 

Dasar (SD). Hasil penelitian diharapkan akan digunakan sebagai acuan dalam 

memakai model pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar sesuai 

kurikulum yang berlaku di sekolah, terutama pada mata pelajaran matematika 

kelas IV. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskansebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaranquantumterhadap sikap rasa ingin tahu siswa pada mata 

pelajaran matematika materi bangun ruang di kelas IV Sekolah Dasar? 
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2. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

quantumterhadap prestasi belajar matematika siswamateri bangun ruang 

di kelas IV Sekolah Dasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapanmodel pembelajaran  

quantumterhadap  sikap rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bangun ruang di kelas IV Sekolah Dasar ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapanmodel pembelajaran 

quantumterhadap  prestasi belajar matematika siswa pada materi bangun 

ruang di kelas IV Sekolah Dasar ? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi guru 

dalam memilih model-model pembelajaran yang sesuai pada pelajaran 

matematika materi bangun ruang sederhana. 
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