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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. PembelajaranQuantum  

a. Pengertian Model Quantum 

DePorter (2003:4-5) menyatakan bahwa model pembelajaran 

quantum adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di 

dalam dan di sekitar momen belajar. Pembelajaran quantum 

mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi dan 

memudahkan proses belajar. Konsep pembelajaran quantum dalam 

bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, baik yang bersifat individual maupun kelompok. 

Pembelajaran quantum bersandar pada asasyaitu “Bawalah 

dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia 

mereka”.Asas inimengisyaratkan pentingnya seorang guru sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran harus mampu memasuki dunia 

siswa. Memahami dunia dan kehidupan anak, merupakan hal yang 

diperlukan  bagi para guru untuk mendapatkan pengakuan dari siswa 

sehingga seorang guru akan diizinkan untuk memimpin, menuntun, 

dan memudahkan perjalanan siswa dalam meraih hasil belajar yang 

optimal. 
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Salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal ini adalah 

mengkaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, 

pikiran atau perasaan, tindakan yang diperoleh siswa dalam 

kehidupan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat. Pemahaman terhadap hakikat siswa menjadi lebih 

penting sebagai jembatan untuk menghubungkan dan memasukan 

dunia kita kepada dunia mereka. 

Model pembelajaran quantum memiliki prinsip-prinsip yang 

dijadikan dasar oleh guru dalam mengajar. DePorter (2003:7-8) 

menyebutkan bahwa pembelajaran quantum memiliki prinsip-prinsip 

yaitu: “segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman 

sebelum pemberian nama, akui setiap usaha dan jika layak dipelajari 

layak pula dirayakan”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa:  

1) Segalanya berbicara. Semua yang ada di ruang kelas hingga 

bahasa tubuh seorang guru, dari lembar kertas yang dibagikan 

guru hingga rancangan pembelajaran yang dimiliki guru 

semuanya mengirimkan pesan tentang belajar. Hal ini 

mempunyai makna bahwa semua kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dari kegiatan awal sampai penutup 

mempunyai pesan masing-masing. Guru menggunakan alat 

peraga pada saat proses pembelajaran yang berfungsi untuk 

mempermudah siswa menerima pelajaran kemudian pelajaran 
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yang mereka terima menjadi lebih bermakna. Bahasa tubuh guru 

seperti gerak tangan dan gerak alamiah yang tercipta akan 

memberi penguatan tersendiri kepada siswa. Tersenyum tanda 

senang, mengangguk tanda persetujuan, menggeleng tanda tidak 

setuju atau tidak suka, kertas lembar kerja siswa memberi 

penguatan yang lebih mendalam. Guru harus mampu mengelola 

komponen belajar yang ada agar sinergis dan dapat tercapai 

tujuan yang diinginkan. 

2) Segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam setiap proses 

pembelajaran pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang 

sudah dituliskan dalam perencanaan pembelajaran. Guru 

sebelum memulai pelajaran tentu memiliki tujuan yang hendak 

dicapai baik tujuan khusus maupun tujuan umum. 

3) Pengalaman sebelum pemberian nama. Proses pembelajaran 

yang baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 

sebelum mereka memberi nama (mendefnisikan, 

mengonseptualisasi, membedakan, mengategorikan)apa yang 

mereka pelajari. Siswa tentunya sudah mempunyai pengalaman 

dari kehidupan sehari-hari kemudian guru mengkaitkan dengan 

materi. Materi itu tentunya akan menambah pengetahuan dan 

ketrampilan yang bisa digunakan dalam kehidupanmereka. 

4) Akui setiap usaha. Mengakui usaha siswa saat proses 

pembelajaran penting dilakukan untuk membangun kepercayaan 

Pengaruh Penerapan Model…, Mithasari Dwiarsena, FKIP, UMP, 2017



9 

 

 

diri. Usaha belajar siswa harus memperoleh pengakuan dari guru 

dan siswa lainnya.Bukan hanya usaha yang tepatsesuai 

keinginan guru saja yang diakui tetapi usaha yang kurang tepat 

juga perlu diakui agar siswa merasa usahanya itu dihargai. 

5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Semua materi 

pelajaran yang telah diselesaikan perlu untuk dirayakan. 

Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi 

untuk kemajuan danpeningkatan hasil belajar berikutnya. Guru 

perlu memberikan suatu penguatan kepada siswa berupa pujian 

dengan ucapan, tindakan maupun barang. Siswa sudah berusaha 

untuk mempelajari sesuatu maka usahanya itu perlu dirayakan 

walau hanya dengan tepuk tangan atau menyanyi sebagai bentuk 

penghargaan. 

Pembelajaranquantum adalah salah satu model pembelajaran 

yang inovatif yang berorientasi pada siswa (student centered). 

Pembelajaran quantum adalah pembelajaran yang dapat 

menimbulkan motivasi pada siswa, dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Pembelajaran quantum merupakan pembelajaran yang 

menjadikan suatu proses pembelajaran lebih bermakna sehingga 

siswa akan dapat memahami materi yang diajarkan. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Quantum 

Pelaksanaan model pembelajaran quantum di kelas dapat di 

rancang dan di kembangkan dengan menerapakan strategi 
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TANDUR. Bobby DePorter (2010:127)mengembangkan strategi 

pembelajaran quantum melalui istilah TANDUR, yaitu Tumbuhkan, 

Alami, Namai, Demontrasikan, Ulangi dan Rayakan. 

Tumbuhkan diartikan sebagai menumbuhkan minat dan 

manfaat terhadap materi yang akan dibahas. Guru menyampaikan 

berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh siswa setelah 

mempelajari materi yang disampaikan. Alami berarti memberi 

pengalaman pada siswa. Guru dalam menyampaikan materi bermula 

dari pengetahuan umum yang sudah dimiliki oleh semua siswa, 

kemudian guru mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. 

Namai berarti memberi kata kunci/ memberi nama sesuatu 

yang dapat disepakati bersama. Guru membimbing siswa dengan 

memberi pertanyaan panduan untuk menemukan konsep, rumus 

berdasarkan pengetahuan umum yang dimiliki oleh siswa. Penemuan 

dan pengetahuan umum yang sudah dimiliki oleh siswa dikaitkan 

dengan materi yang sedang dipelajari kemudian diberi nama sesuai 

dengan kurikulum yang ada. 

Demonstrasikan berarti mengajak siswa untuk menunjukkan 

bahwa mereka tahu dan mengerti tentang materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang mereka miliki 

terhadap materi yang dipelajari agar tercipta interaksi positif serta 
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memanfaatkan perbedaan yang dimiliki siswa pada setiap proses 

pembelajaran. 

Ulangi berarti mengulang dan menegaskan apa yang telah 

dipelajari. Pada langkah ini guru memberikan pengamatan, 

penekanan, dan penyimpulan materi pokok yang diajarkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pengulangan ini 

bertujuan agar ingatan terhadap materi yang telah dipelajari terpatri 

dengan baik dalam diri siswa. 

Rayakan berarti merayakan kesuksesan belajar siswa. 

Pengakuan terhadap penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan ilmu 

pengetahuan serta keterampilan. Perayaan ini berarti memberi 

penghormatan terhadap usaha, ketekunan, dan kesuksesan siswa. 

Langkah ini dilakukan dengan memberi pujian, tepuk tangan, 

bernyanyi bersama atau hal lain yang menyenangkan.  

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Quantum Pada Mata 

Pelajaran Matematika Materi Bangun Ruang 

Berdasarkan kerangka model pembelajaran quantum, maka 

langkah-langkah pembelajarannya di kelas adalah sebagai berikut : 

1) Tumbuhkan  

Guru memberikan kebutuhan belajar dan manfaat 

mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2) Alami 

Guru mengaitkan materi yang hendak diajarkan dengan 

pengalaman/ kegiatan yang disenangi siswa, misalnya menyanyi 

atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi 

sekeliling siswa dan juga dapat menanyakan peristiwa yang 

pernah dialami siswa. 

3) Namai 

Guru menjelaskan konsep pembelajaran. Konsep tersebut 

dapat berupa teori atau rumus. Siswa pada tahap ini dapat 

melakukan berbagai kegiatan seperti pada materi yang berkaitan 

dengan pengertian sisi, rusuk dan titik sudut sertamenghitung 

banyak sisi, rusuk dan titik sudutbangun ruang. Siswa dapat 

melakukan pengukuran terhadap berbagai macam benda di 

sekitarnya yang berbentuk bangun ruang tertentu. 

4) Demonstrasikan 

Siswa dapat menampilkan hasil pekerjaannya di depan 

teman-temannya, dan siswa yang lain dapat memberi tanggapan. 

5) Ulangi 

Guru dapat memberikan umpan balik berupa latihan soal. 

Soal dapat dijadikan sarana bagi siswa untuk menunjukkan 

pengetahuan yang telah didapat. 

6) Rayakan 

Siswa bersama guru merayakan keberhasilan dalam 

pembelajaran dan pengetahuan baru yang telah didapat siswa. 
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Perayaan tersebut dapat berupa kegiatan bernyanyi, bertepuk 

tangan, bahkan membuat yel-yel yang memberikan semangat. 

d. Kelebihan dan Kelemahan 

Pembelajaran quantum memiliki kelebihan dan kelemahan 

yaitu sebagai berikut menurut Suyadi (2015:112) : 

1) Kelebihan : 

a) Melibatkan teknologi pendidikan terkini karena mempunyai 

basis neurosains (cara kerja otak) yang kuat. 

b) Memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan 

eksplorasi pembelajaran sesuai modalitas belajar yang 

dimiliki masing-masing siswa. 

c) Strategi pembelajaran quantum memberi peluang kepada 

semua siswa untuk mencapai lompatan prestasi belajar 

secara menakjubkan. 

d) Setiap upaya belajar siswa dihargai dengan reward yang 

sepadan, sehingga siswa semakin termotivasi belajar untuk 

mendapatkan reward sebaik-baiknya. 

 

2)  Kelemahan : 

 

a) Kelemahan utama pembelajaran kuantum adalah lebih 

menekankan pada kompetisi individual dalam mencapai 

prestasi belajar, sehingga aspek sosial dan kerja sama 

kurang berkembang. 

b)  Pembelajaran quantum lebih menekankan prestasi belajar 

dalam hal akademik intelektual, namun kurang menaruh 

perhatian pada aspek moral, karakter, kepribadian, maupun 

akhlak. 

 

Berdasarkan kelemahan model pembelajaran quantum di atas 

maka cara untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan 

menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa 

ingin tahu dan menekankan pada konsep-konsep materi yang akan 

dipelajari secara berkelompok dan bekerja sama. Penerapan model 

pembelajaran quantum apabila dalam pelaksanaan guru bekerja 
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dengan siswa perseorangan, sebaiknya guru memberikan bimbingan 

secara paralel dengan duduk di sebelah siswa, bukan di depan atau 

belakang siswa.  

Guru juga sebaiknya membiasakan berbicara dengan setiap 

siswa secara pribadi setiap hari untuk memberikan perhatian, 

sekalipun hanya salam kepada para siswa saat mereka masuk kelas. 

Sapaan yang di berikan oleh guru akan menjadikan kebiasaan yang 

baik, kebiasaan tersebut juga diharapakn dapat meningkatkan 

kepribadian dan akhlak yang dimiliki siswa.  

2. Sikap Rasa Ingin Tahu 

Suasana belajar yang menyenangkan secara tidak langsung 

memberi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya, tanpa rasa beban untuk 

takut salah. Kebebasan berpikir dalam pembelajaran yang kondusif dapat 

memacu untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Pikiran kreatif dan 

imajinatif secara otomatis akan semakin menaikkan rasa ingin tahu yang 

lebih tinggi. Selain itu, imajinasi yang melayang-layang dan ingin segera 

direalisasikan melalui pikiran kreatif turut mendorong segera ingin 

dipuaskannya rasa ingin tersebut. Inilah nilai karakter yang berusaha 

ditanamkan guru kepada siswa melalui model pembelajaran quantum. 

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar (Yaumi, M 2016: 102). Kemendiknas 

(2010:10) menjelaskan pengertian rasa ingin tahu adalah sikap dan 
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tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu 

merupakan sikap atau tindakan seseorang untuk mengetahui lebih dalam 

lagi mengenai sesuatu yang belum dipahaminya. Siswa yang memiliki 

rasa ingin tahu tinggi bisa ditunjukkan melalui tindakannya yang sering 

bertanya, sering berlatih, sering membaca dan tidak pernah putus asa 

sebelum sesuatu yang dipelajarinya dapat dipahami. Siswa apabila 

mempunyai rasa ingin tahu tinggi dalam pembelajaran akan dapat 

bertindak secara aktif di kelasnya dan terus berpikir aktif bagaimana 

caranya memecahkan suatu soal yang belum dipahaminya. 

Yaumi (2016: 102) menyatakan bahwa, orang yang selalu ingin 

tahu terhadap sesuatu pasti melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan. 

2) Selalu timbul rasa penasaran. 

3) Menggali, menjajaki, dan menyelidiki. 

4) Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. 

5) Mengintai, mengintip, dan membongkar berbagai hal yang masih 

kabur. 

 

Kemendiknas, (2010: 36)menyebutkan bahwa indikator sikap 

ingin tahu yaitu: 

1) Bertanya kepada guru dan teman tentang materi pelajaran. 

2) Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi 

yang terkait dengan pelajaran. 

3) Membaca atau mendiskusikan gejala alam yang baru terjadi. 

4) Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi 

diluar yang dibahas di kelas. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap rasa 

ingin tahu ditunjukkan dengan cara mengajukan banyak pertanyaan pada 

orang yang berada di sekeliling siswa, selain itu sikap rasa ingin tahu 

juga dapat siswa gali dan ketahui dengan cara membaca buku ketika 

mendapati hal baru siswa bisa langsung membicarakan atau 

mendiskusikannya dengan teman disekelilingnya. Sikap rasa ingin tahu 

yang dimiliki siswa biasanya selalu menimbulkan rasa penasaran. Rasa 

penasaran yang timbul ini selalu menjadi hal yang menarik bagi siswa, 

sehingga siswa selalu ingin menggali, menjajaki, dan menyelidiki apa 

yang membuat mereka penasaran dengan jawaban sesuatu yang belum 

mereka ketahui.   

3. Prestasi Belajar 

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 siswa (Arifin, 2014: 12). 

Penggunaan kata prestasi terdapat dalam berbagai bidang dan 

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

khususnya pembelajaran. Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang 

bersifat perenial (terus-menerus) dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 
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menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Arifin (2014: 12) 

menyebutkan bahwa prestasi belajar (achievement) memiliki beberapa 

fungsi utama, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang perumusan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut sebagai tendensi keingintahuan 

(curiosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan siswa. indikator ekstern dalam 

arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat kesuksesan siswa di masyarakat. Asumsinya adalah 

kurikulum yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan 

masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. Siswa menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran yang 

harus diperhatikan, karena siswalah yang diharapkan dapat 

menyerap seluruh materi pelajaran. 

 

Beberapa fungsi prestasi belajar siswa, penting diketahui dan 

dipahami oleh guru untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa 

secara perseorangan maupun secara kelompok. Hal ini disebabkan karena 

fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas pendidikan. 

Prestasi belajar juga tentu akan bermanfaat bagi guru sebagai umpan 

balik dalam melaksankan proses pembelajaran terkait dengan pentingnya 

langkah bimbingan untuk siswa. 
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4. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Matematika  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada 

semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara 

informal. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”, sedangkan 

dalam bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti 

yang semuanya berkaitan dengan penalaran, Depdiknas (2001: 17) 

dalam (Susanto, 2016: 184).Matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan 

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen 

pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Bidang studi 

matematika ini diperlukan untuk proses perhitungan dan proses 

berpikir yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan 

berbagai masalah. 

b. Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 
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dilakukan oleh siswa. Pembelajaran didalamnya mengandung makna 

belajar dan mengajar, atau merupakan kegiatan belajar mengajar. 

Siswa sekolah dasar (SD) umumnya berkisar antara 6 atau 7 

tahun, sampai 12 atau 13 tahun.  Piaget dalam (Heruman, 2010: 1) 

menjelaskan bahwa mereka berada pada fase operasional konkret. 

Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam 

proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.  

Matematika menjadi salah satu pelajaran terpenting yang 

harus di kuasai oleh setiap orang. Berhitung merupakan salah satu 

bagian terpenting sebagai dasar dalam mempelajari matematika. 

Oleh sebab itu dengan belajar berhitung akan membantu kita dalam 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan 

sehari-hari. Suwangsih dan Tiurlina (2006: 16) menjelaskan bahwa 

matematika yang dipelajari oleh siswa SD dapat digunakan oleh 

siswa SD untuk kepentingan hidupnya sehari-hari dalam kepentingan 

lingkungannya, untuk membentuk pola pikir yang logis, sistematis, 

kritis dan cermat dan akhirnya dapat digunakan untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain. 

Berdasarkan pengertian para ahli maka dapat disimpulkan, 

Matematika di sekolah dasar dilaksanakan sekitar anak berusia 6 

atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pembelajaran matematika 

anak dikenalkan mengenai bilangan atau benda-benda yang konkret 

dalam melakukan operasi perhitungannya. 
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c. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika memiliki tujuan untuk bisa 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 

matematika di SD menurut Depdiknas (Susanto, 2016: 190) adalah 

sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjalaskan keterkaitan antar 

konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Materi Bangun Ruang 

Bangun ruang merupakan bagian dari materi pembelajaran 

matematika di SD yang menggunakan KTSP, bangun ruang dapat 

dipelajari di semester 2 dengan ketentuan SK (Standar Kompetensi) dan 

KD (Kompetensi Dasar) pada tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 SK dan KD Materi Bangun Ruang di Kelas IV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8.  Memahami sifat bangun ruang 

sederhana dan hubungan antar 

bangun datar. 

8.1  Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana. 

 

Burhan Mustaqim (2008 : 207-213) Dalam bangun ruang dikenal 

istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. Mari kita perhatikan bangun ruang 

berikut ini. 

 

 

Gambar 2.1 Kubus 

Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun 

ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi 

bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk 

pada bangun ruang. 

Mari kita selidiki satu persatu sifat-sifat bangun ruang sederhana 

tersebut berkaitan dengan sisi,rusuk, dan titik sudutnya. 

a. Sifat-Sifat Kubus 

Untuk mengetahui sifat-sifat bangun ruang kubus, mari kita 

perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Kubus ABCD.EFGH 

Mari menyebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus 

ABCD.EFGH. 

1) Sisi-sisi pada kubus ABCD.EFGH adalah: 

• sisi ABCD • sisi EFGH • sisi ABFE • sisi DCGH • sisi ADHE 

• sisi BCGF 

Jadi, ada 6 sisi pada bangun ruang kubus. Sisi-sisi kubus 

tersebut berbentuk persegi (bujur sangkar) yang berukuran 

sama. 

2)  Rusuk-rusuk pada kubus ABCD.EFGH adalah: 

• rusuk AB • rusuk BC • rusuk AE • rusuk EF • rusuk FG • rusuk 

BF • rusuk HG • rusuk EH • rusuk CG • rusuk DC • rusuk AD • 

rusuk DH 

Jadi, ada 12 rusuk pada bangun ruang kubus. Rusuk-

rusuk kubus tersebut mempunyai panjang yang sama. 

3) Titik-titik sudut pada kubus ABCD.EFGH adalah: 

• Titik sudut A • Titik sudut E • Titik sudut B • Titik sudut F  

• Titik sudut C • Titik sudut G • Titik sudut D • Titik sudut H 

Jadi, ada 8 titik sudut pada bangun ruang kubus. 
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Dari uraian di atas, dapat kita tuliskan pengertian bangun 

ruang kubus sebagai berikut.Kubus adalah sebuah benda ruang 

yang dibatasi oleh enam buah persegi yang berukuran sama. 

b. Sifat-Sifat Balok 

Untuk mengetahui sifat-sifat bangun ruang balok, mari kita 

perhatikan gambar di bawah ini.  

 

Gambar 2.3 Balok ABCD.EFGH 

Mari menyebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok 

ABCD.EFGH. 

1) Sisi-sisi pada balok ABCD.EFGH adalah: 

•  sisi ABCD • sisi EFGH • sisi ABFE • sisi DCGH  

• sisi ADHE • sisi BCGF 

Jadi, ada 6 sisi pada bangun ruang balok. 

Sisi ABCD = sisi EFGH 

Sisi BCFG = sisi ADHE 

Sisi ABFE = sisi EFGH 

2) Rusuk-rusuk pada balok ABCD.EFGH adalah: 

•  rusuk AB • rusuk BC • rusuk AE • rusuk EF • rusuk FG • 

rusuk BF 
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•  rusuk HG • rusuk EH • rusuk CG • rusuk DC • rusuk AD • 

rusuk DH 

Jadi, ada 12 rusuk pada bangun ruang balok. 

Rusuk AB = rusuk EF = rusuk HG = rusuk DC 

Rusuk BC = rusuk FG = rusuk EH = rusuk AD 

Rusuk AE = rusuk BF = rusuk CG = rusuk DH 

3) Titik-titik sudut pada balok ABCD.EFGH adalah: 

•  Titik sudut A • Titik sudut E 

•  Titik sudut B • Titik sudut F 

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tuliskan pengertian 

bangun ruang balok sebagai berikut. Balok adalah sebuah benda 

ruang yang dibatasi oleh tiga pasang (enam buah) persegi 

panjang dimana setiap pasang persegi panjang saling sejajar 

(berhadapan) dan berukuran sama. 

c. Sifat-Sifat Tabung, Kerucut, dan Bola 

Tabung, kerucut, dan bola sangat berbeda dengan kubus 

maupun balok. Dalam ketiga bangun ruang ini terdapat sisi yang 

melengkung. Bangun ruang kubus dan balok disebut bangun ruang 

sisi tegak. 

Bangun ruang tabung, kerucut, dan bola disebut bangun 

ruang sisilengkung. 
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Gambar 2.4 Tabung, Kerucut dan Bola 

Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi 

lengkung, sisi atas, dan sisi bawah. Tabung mempunyai 2 buah 

rusuk, tetapi tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang kerucut 

mempunyai dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Kerucut 

hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut yang biasa 

disebut titik puncak. Bangun ruang bola hanya memiliki sebuah sisi 

lengkung yang menutupi seluruh bagian ruangnya. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

yang peneliti teliti, tetapi dapat menemukan penelitian yang relevan yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Estu Hari Prabawanti (2015) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode 

Diskusi Berbantuan Lembar Kerja Siswa (Lks) untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Bentuk Pangkat dan Akar pada Siswa Kelas X.6 
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Semester I SMA Negeri 2 Magetan Tahun Pelajaran 2013/2014”. Dalam 

penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pembelajaran 

dengan menerapkan model quantum teaching dengan metode diskusi 

berbantuan LKS dapat meningkatkan keaktifan siswa, kinerja guru, dan 

kemampuan kognitif siswa dalam memecahkan masalah pada materi 

bentuk pangkat dan akar pada siswa kelas X.6 Semester I SMA Negeri 2 

Magetan tahun pelajaran 2013/ 2014. Meningkatnya keaktifan siswa  

sebesar 67,5%  menjadi 75,63% . Meningkatnya hasil kemampuan 

kognitif siswa dalam memecahkan masalah pada materi bentuk pangkat 

dan akar menunjukkan banyaknya  prosentase 71,88% menjadi  

prosentase 87,5%.  Meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran 

Quantum teaching dengan metode diskusi berbantuan LKS pada materi 

bentuk pangkat dan akar  prosentase sebesar 62,5% menjadi  79,17% 

dengan kualifikasi penilaian sangat baik. Tanggapan siswa dalam 

pembelajaran Quantum teaching dengan metode diskusi berbantuan LKS 

mencapai persentase sebesar 79,38% dengan kualifikasi penilaian sangat 

setuju.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusno dan Joko Purwanto dengan judul 

“Effectiveness of Quantum Learning for Teaching Linear Program at the 

Muhammadiyah Senior High School of Purwokerto in Central Java, 

Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 

“To find out the effectiveness of this quantum learning, descriptive 

analysis was used toward: (1) student’s activity during the learning 
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process; (2) the teacher’s ability in managing the learning process; (3) 

student’s response toward the learning model; and (4) the student’s 

mastery. While ANAKOVA inferential analysis was used to test the 

difference on the learning achievement. The result of the two analysis 

were that quantum learning was effective and there was significant 

difference in which the quantum learning gave a better learning 

achievement than the conventional one” 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa untuk 

mengetahui efektivitas modelpembelajaran kuantum, digunakan analisis 

deskriptif terhadap: (1) aktivitas siswa selama pembelajaranproses;(2) 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran;(3) respon siswa 

terhadapmodel pembelajaran;dan (4) penguasaan siswa.Sementara 

analisis inferensial Anakova digunakan untukmenguji perbedaan pada 

prestasi belajar.Hasil dari dua analisis tersebut diperoleh bahwa 

pembelajaran Quantum lebih efektif digunakan dan ada perbedaan yang 

signifikan dimana pembelajaran Quantum memberikanprestasi belajar 

yang lebih baik daripada yang konvensional. 

3. Penelitian yang dilakukan M. Bahaddin dan Yusuf (2014) dengan judul 

“An Investigation the Effect of Quantum Learning Approach on Primary 

School 7th Grade Students‟ Science Achievement, Retention and 

Attitude”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pendekatan Quantum Learning di sekolah dasar terhadap prestasi, retensi 

dan sikap di berbagai ilmu yang mereka terima. Hasil dari penelitian ini 

Pengaruh Penerapan Model…, Mithasari Dwiarsena, FKIP, UMP, 2017



28 

 

 

mengemukakan bahwa terdapat hasil yang signifikan tentang prestasi 

belajar yang diperoleh oleh kelas eksperimen yang mendapat perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning, dibandingkan 

kelas kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Sedangkan hasil uji t 

perlakuan sikap yang dilakukan dengan penggunaan sarana pre sikap dan 

pasca sikap pada kelas eksperimen maupun kontrol, menunjukkan tidak 

ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara sarana pre-test dan 

post-test skor dari kelompok kontrol. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 

dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar dibutuhkan suatu inovasi dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu hal yang 

dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar dapat 

mencapai hasil yang baik. 

Model pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran Quantum yang merupakan suatu cara pembaharuan pada 

proses mengajar yang dilakukan oleh guru. Siswa akan lebih berpartisipasi 

pada saat proses pembelajaran karena mereka menggali ilmu pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang dialami dan mereka tahu manfaat yang 

diperoleh setelah mempelajari materi. Pembelajaran menjadi lebih bermakna 

sehingga siswa memperoleh prestasi yang maksimal. Hal ini dapat 

dirumuskan dengan skema gambar 2.5 sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 Skema Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan dari kerangka pikir di atas, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian yaitu : 

1. Terdapat pengaruh yang lebih baik dari penerapan model pembelajaran 

quantum terhadap sikap rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bangun ruang di kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Terdapat pengaruh yang lebih baik dari penerapan model pembelajaran 

quantum terhadap prestasi belajar matematika peserta didi materi bangun 

ruang di kelas IV Sekolah Dasar. 

 

 

 

 

Penerapan Model Pembelajaran 

Quantum 

 

Kondisi Awal: 

Prestasi Belajar Matematika 

Masih Rendah 

 

 

Sikap Rasa ingin Tahu 

PrestasiBelajar  

 

Kondisi Akhir: Memberikan 

Pengaruh terhadap Sikap Rasa 

Ingin Tahu dan Prestasi 

Belajar Matematika  
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