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PET,{GARUH KU,ANT[JM PENGAJARAN TERHADAP
HASTL BELAJAR BIDANG STTJDI MATEMATIKA

OIeh:

MIDUK TAMPUBOI-ION, S. Si

Dasen Kopertis lVilayah I dpk Fakultas Teknik UHN

ABSTRACT

Mathematics (ts a subject is acknowledged a dfficult course and mostly student do not like, for it is
basically Mathematics course is seen a subject demand a highly intellectual capability, whereas student have a

dffirent intellectual ability that for requiring there a stu$t method even motivating those student in their
proJiciency and got a better performence on Mathematics. One methods of studying to achieve the intention is
perhaps,known well as Quantum Teaching.

Keywords : Quanlum Teaching and Mathematics

PENDAHT.JLUAN

A" Latar Eelakang

Maternatika sebagai salah satu bidang studi
yang diajarkan pada setiapjenjang pendidikan dan

mempunyai peran yang dominan dalam
mencerdaskan siswa dengan jalan mengembangkan
kemampuan berpikir logis, kritis, analitis dan
sistematis. Matematika dapat digunakan untuk
menyusun pemikiran yang jelas, teliti dan konsisten
(Hamdani 1999). Matematika pada umumnya
merupakan suatu pelajaran yang sangat sukar,
membosankan bahkan membingungkan untuk
sebagian besar siswa. Hal ini terus menjadi sorotan
karena masih rendahnya hasil belajar siswa pada
bidang studi tersebut. Hasil belajar matematika yang
rendah terlihat darihasil Ujian Nasional (UN) siswa
yang kebanyakan gagal karena nilai matematikanya
masih dibawah standar lulus.

Kegagalan siswa dalam bidang studi
Matematika tidak lepas dari pelaksanaan proses
belajar yang dilakukan. Sudjana (1992-a)
mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa
merupakan suatu proses belajar yang dicapai dengan

baik. Dalam hal ini metode pembelajaran yang
digunakan staf pengajar turut mempengaruhi
keberhasilan siswa dalam belajar Matematika. Oleh
karena itu staf pengajar harus mampu menentukan
metode pembelajaran yang dapat membangkitkan
minat dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam
bidang studi Matematika, Metode mengajar yang

digunakan staf pengajar sangat mempengaruhi
metode belajar yang digunakan siswa.

Salah satu rnodel pembelajaran yang dapat
membangkitkan rninat dan meningkatkan prestasi
belajar siswa adalah Quantum Teaching. Quantum
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Teaching dimulai di Super Camp, sebuah program
percepatan Quantum Learning yang ditawarkan
Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan
pendidikan internasional yang menekankan
perkembangan ketampilan akademis dan ketrampilan
pribadi (de Porter, 1992). Quantum Teaching
mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan
lingkungan belajar yang efektif, merancang
kurikulum, menyampaikan isi dan memudahkan
proses belajar.

Quantum Teaching bersandar pada konsep
: Bawalah Dunia Mereka Ke Dunia Kita Dan Antarkan
Dunia Kita Ke Dunia Mereka. lnilah asas utama alasan

dasar dibalik segala strategi, model dan keyakinan

Quantum Teaching. Segala hal yang dilakukan dalam
kerangka Quantum Teaching, setiap interaksi dengan

siswa, setiap rancangan kurikulum dan setiap metode
instruksional dibangun di atas konsep tersebut.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka

penulis merumuskan masalah yaitu :

l. Bagaimana pengaruh model pembelajaran

Quantum Teaching terhadap minat siswa
mempelaj ari Matematika.

2, Bagaimana pengaruh model pembelajaran
Quanfum Teaching terhadap peningkatan hasil
belajar Matematika siswa.

C Tirjuan Penelitian
L Untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran Quantum teaching terhadap
peningkatan minat siswa mempelajari
matematika.

2. Untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran Quantum teaching terhadap
peningkatan hasil belajar matematika siswa.
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D. MetodeFen*litiam
Penelitim ini elii;li"ukal ti::"ha,Cnp sislva kelas

III Jurusan IPAbimbiilgan treial*r "i$p & C" h,{edan

dengan rnengambil sampel siswa tJrciip Ncibe I tahun
ajaran 20A612007 pada bulan April sampai Juni.
Analisis data dilakLika'il secara kualitatif yuridis
berdasarkan data prirntx" ynng riiri:rpat langsung dari
lapangan berupa 96 kehmdiran siswa dan Passing
Grade siswa setiap'lry. Out.

L,AI{DASANTESi.T{
1. flakikatMstenr*fika

Kata |^latematika herasal dari bahasa
Yunan i yaitu "l4nthe ["n ti" 1.,ll1i g ]:*rarti p en getahuar/
ilmu, dan elari kata "rnatlir,.nein" yarrg berftrti l:elajar
atau berpikir, i,€hinsgri s*enra 'rtimologi kata
matematika }:eraiti il$lu pnnp.etahrian vang diperoleh
dengan bernaiar ynng lcbih lnenekankan pada
aktifitas rniio. Slepar:iang irr,ikembangannya
matematika clipi'lngarnhi r:l*h perrnasalahan
kehidupan elan mat*ir,atin<a juga rnampengaruhi
berbagaibiciang ihnu.

Cfui utar:l"ra i:ri:Jer"niljilrc aiialah metode dalam
penalaran. MeftHnli {,)i:pr,iane1 t 1 SE4 ) litatematika
adalah i kau ),ang ber; ilat derl*{t:tif darl gan cli dasarka'
atas penalaran ingis. F{al irri bnkar berarfi perialaran
induktif ditolak $#effi'a kese lirrruhan" Penalaran
induktif diguniEkar"l ulalarrr l:l*nemukan fakta
Matematika, .F'akta rnateruatika y;ing diperoleh dari
pengamata,n ak;rn merijadi tr'ir',rf,jit'ra setelah lakta itu
digeneralisasikali Eecaril {ir-,duktif. Penaiaran deduktif
juga digunakan dalam ken},613;ir1,

Berdasarkan e iri utnma uratematika di atas

dan kenyataan setiap siswa tncmpunyai kemampuan
nalar yang bertreda mak.a dapat dimakiumi m€ngapa
sebagian besar sisvra kurang bei:ninat nrempelajari
matematika dan merlgenggap firatematil(a merupakan
pelajaran yang sukar, I"lntnh rurngatasi hal tersebut
dibutuhkan metode pemi:etra.!aran yang dapat
menbangkitkan minat dan prestasi belajar matematika
setiap siswa" F(enranrpua;r ateu keterampilan akan
berkembang jika diberikan lingkungan model yang
sesuai (Gazzaniga, I 992),

2, KuantumFengajanan

Quantum "Ieaching adaiah penggubahan
belajar yang meriah dalaln segaia kaitan, interaksi
dan perbedaa,n ymg memaksimalkan momen beiajar.

Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis
dalam lingkungan kelas, interaksi yang rnendirikan
landasan dan karanglia Lrntult helajar"

Asas utama (luanirmr Teachiirg adalah :

Bawalah Dunia l\4er*l*a F-e DiLmia K.ita DanAntarkan
Dunia Kita Ke Dunis h.{sreka. }{al ini berarti staf
pengajar hanls nl*raih nah inengajar dari siswa
dengan mernL:ailgr.ni j ciili:rat:ln auteritik memasuki
kehidupan sisvtr,;i lis,il.ii)r, p*ristiwa, pikiran atau
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perasa.an yang diperoieh dari latar belakang
kehidupan sosialdan akademis siswa. Setelah kaitan
itu rerbentuk staf pengajar akan mudah memimpin
dair menuntun perjalanan mereka menuju kesadaran

dan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Quantum Teaching dibagi menjadi dua
seksi utama yaitu konteks dan isi, Seksi konteks
memuat bagian yang menggubah :

- Suasana yang mernberdayakan
- Landasan yang kukuh
- Lingkungan yarlg mendukung
- Rancangan belajar yang dinamis
Seksi isi memuat:
- Penyajian yang prima
- Fasilitas yang lurves
- Keterampilan belajar
- Keteranrpilan hidup

Quantiim'leaching mencakup cara-cara
efbktif untuk meningkatkan :

- Partisipasidenganmengorkestrasi(menggubah)
keadaan.

- lv{otil'asi dan rninat
- R"asa kebersamaan
- Daya ingat
- Daya dengar
- Kehalusan transisi mempengaruhi perilaku

melaluitindakan

Quantum Teachrng rnenggunakan prinsip-
prinsip komunikasi an'lpuh diperkuat dengan
pendekal.an multisensori, multi kecerdasan dan
berdasarkan kerangka riltcangan belajar yang dikenal
sebagai TANDUR yaitu :

Tumbuirkan minat dengan memuaskan "Apakah
manfaatnya bagiku dan manfaat kehidupan
pelajar.

Ciptakair atau datangkan pengalaman umum
yang dapat dimerigerti semua pelajaran.

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

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk
menunjukkan bahwa rnereka tahu.

Tunjukkan pelaj ar car&-aara mengulang materi
dan menegaskan.
"A"ku tahu bahwa aku memang tahu ini".

Pengakuan untuk penyelesaian, paltisipasi dan
perolehan ketrarnpilan dan ilmu pengetahuan.

Ketiadaan ancaman adalah salah satu
kondisi yang dibutuhkan untuk berjalanannya
proses belajar (Flart, 1983). Cara yang bermanfaat
untuk mendapatkan keselarasan, kerjasama dan
kerangka kerja bagi lingkungan yang saling



Akademia Yol. ll Na. 3, Desember 2002

mendukung serta mempercayai dimana setiap orang
dihargai dan dihormati dirangkum dalam g kunci
keunggulan Quantum Teaching :

Bersikaplah jujur, tulus dan menyeluruh.
Selaraskan nilai-nilai dan perilaku.

Kegagalan hanyalah informasi yang dibutuhkan
untuk sukses.

Berbicara dengan pengertian positif dan
bertanggung jawab untuk komunikasi yang jujur
menghindari gosip dan komunikasi berbahaya.

Pusatkan perhatian pada saat sekarang ini dan
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Penuhi j anj i dan kewajiban dalam melaksanakan
visi.

Bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan.

Bersikap terbuka terhadap perubahan atau
pendekatan baru yang membantu perolehan
hasil yang diinginkan.

Jaga keselarasan pikiran, tubuh danjiwa.

ANALISK
1. Tingkat Kelulusan .,passing Grade,'

Semua siswa calon peserta Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (SpMB) ingin lulus
dipilihan favorite pilihan pertama mereka. Namun
untuk mewujudkannya mereka harus mencapai
passing grade pilihan tersebut. Untuk Sumatera Utara
pilih favorite adalah Fakultas Kedokteran USU.

lgrdasarkan Rengalaman, siswaprivate JSp & C yang
lulus di Fakultas Kedokteran USU adalah siswa yang
ruta-rata passing grade try outnya minimal 50%.
Selingga bagi siswa yang rara-rata passing gradenya
di bawah50% pihakJSp & C menyarankan mingambil
pilihan yang lain.

2, Bahan Ujian
Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru

kelompok IPAyang dilaksanakan 2 hari mengujikan
mata pelajaran :

Hari Pertarna : Kemampuan dasar terdiri dari :

No. Mata Pclajiuan Junilah
Soal

Bahasa Indoncsia 25
aL. Bahasa Ingqris 25
-1. Matematika Dasar ?(

Terlihat bahwa matematika adalah mata
pelajaran yang sangat dominan dalam seleksi
tersebut sehingga staf pengajar Matematika
mempunyai tugas yang berat agar dapat meluluskan
siswa di pilihan favorite mereka.

l. Hasil Penelitian
Kehadiran siswa untuk mengikuti suatu

mata pelajaran sangat berpengaruh terhadap
penguas&n materi mata p€lajaran tersebut. Kehadiran
siswa JSP & C dinilai baft j ika mengikuti m :rrrrmal 7 S%
dari jumlah pertemuan. Dengan menerapkan euantum
Teaching diantaranya ruangan belajar full AC yang
nyaman, jumlah siswa yang terbatas, metode
pengajaran yang menarik, stafpengajar yang ramah,
ruang diskusi dan alunan musik serta fasilitas yang
mendukung proses belajar mengajar membeiikan
perubahan yang cukup berarti terhadap kehadiran
dan passing grade siswa yang sebelumnya masih
dibawah standar.

Tabel di bawah ini merupakan rata_rata
persen kehadiran dan rata-rata passing grade siswa
JSP & C Group NOBEL untuk mata pelajaran
matematika rahun ajaran 200 6/2007 .

Tabel L Rata-rata persen Kehadiran Siswa

Miduk Tampubolon : Pengaruh Kuantum pengajaran

Hari Kedua : Kemampuan IpAterdiri dari :

No. Mata Pe lajaran .lunrlah
Soal

I Matenutika IPA 5

2. Fisika 5

3. Kinria 5
4 Biologi 5

). IPA Tcrnaclu 5

Tabel2. Rata-rata persen passing Grade

No. 't'ry Out ,
Nlatematika

Dasar

l//o
llfatematika

IPA
84,2I l9 lr,lci

200'l
63,3

26 Mei
2007

ll0,iJ 60,7

J 02 Juni
2007

89,3 59, I

4. 09 Juni
2007

11;7 3 8.6

5. 16 Juni
2407

76.0 55,7

6, 23 .luni
2A07

50,3 .59,-5

'1. -10 Juni
2001

63,4 6'7,7
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KESIMPULANDANSARAN

Kesimpulan

l. Model pembelajaran Quantum Teaching
menambah minat siswa untuk belajar
Matematika.

Z Model pembelajaran Quantum Teaching
memberikan dampak dominan dalam peningkatan

hasil belaj ar matematika siswa.

Saran

L Untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama
mata pelajaran yang kurang diminati siswa perlu
diterapkan metode pembelajaran Quantum
Teaching.

Miduk Tampubolon : Pengaruh Kuantum Pengajaran
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