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Abstrak 

       Kegiatan belajar yang dilakukan guru sebagian besar menggunakan model 

pembelajaran langsung, oleh sebab itu guru harus kreatif dalam mengelolah 

pembelajaran di kelas. Salah satu Model Pembelajaran yaitu QTL, dapat 

memudahkan proses balajar mengajar, membuat pembelajaran yang efektif dan 

optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan melalui model pembelajaran QTL 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru Tahun Ajaran 2012/2013?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya Model 

Pembelajaran QTL pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 

2012-2013.  

       Adapun objek yang akan diteliti adalah prestasi belajar siswa. Untuk 

mengukur prestasi belajar siswa digunakan soal kuis yang diselesaikan secara 

individu. Keberhasilan penelitian dilihat dari meningkatnya prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata kelas 

sebelum penelitian adalah 75. Pada kegiatan pra siklus diperoleh prosentase 

ketuntasan belajar siswa mencapai 52,94%. Pada siklus I prosentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 70,58%. Siklus II prosentase ketuntasan belajar siswa 

mencapai 88,24%. Simpulan dari penelitian adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran QTL dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru tahun ajaran 2012-2013.  

 

Kata kunci: Prestasi Belajar Siswa, Model Pembelajaran QTL.  
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A. Pendahuluan  

1. Latar belakang  

       Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi 

muda di masa depan. Definisi pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dan 

sebagian momok bagi siswa. Dalam kehidupan sekolah beberapa dari 

mereka tidak menyukai mata pelajaran ini karena dibutuhkan pemahaman 

yang tinggi. Dari permasalahan ini, peneliti menemukan adanya kesulitan 

siswa dalam memahami materi pada kegiatan pembelajaran. Kesulitan 

tersebut terjadi karena beberapa siswa kurang berkonsentrasi pada 

pelajaran, kondisi kelas, cara mengajar guru dan model yang digunakan 

saat mengajar belum sesuai. Guru sebagai pendidik yang mengemban 

tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi 

siswa mempunyai peran penting dalam proses KBM. Dari beberapa 

informasi yang di peroleh, peneliti mengajukan solusi untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran QTL 

karena konsep tersebut menguraikan cara-cara baru dalan memudahkan 

proses belajar mengajar melalui perpaduan unsur seni dan pencapaian 

yang terarah. Penerapan model pembelajaran QTL melibatkan siswa untuk 

dapat berperan aktif dengan bimbingan guru. Dari latar belakang diatas, 

peneliti mengajukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Quantum Teaching and Learning pada siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013”.  
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2. Rumusan masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan melalui model 

pembelajaran QTL dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013?”  

3. Tujuan penelitian  

       Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa melalui model pembelajaran QTL pada siswa kelas 

VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013.  

4. Manfaat penelitian  

a. Bagi siswa  

Dengan diterapkannya model pembelajaran QTL mendorong siswa 

untuk aktif dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memudahkan 

siswa dan memberikan ruang bagi siswa untuk memotivasi diri sendiri. 

b. Bagi guru  

Dapat menerapkan model pembelajaran QTL, pada materi yang sesuai 

serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan model-model yang 

lainnya.  

c. Bagi sekolah  

Dapat digunakan sebagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta 

dapat diaplikasikan untuk mengembangkan model-model yang lainnya 

5. Asumsi dan keterbatasan  

a. Asumsi  

Melalui model pembelajaran QTL prestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan. 

b. Keterbatasan  

1) Penelitian ini hanya dilakukan di kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru  

2) Penelitian ini dilakukan pada materi Persamaan Garis Lurus.  
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3) Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh peneliti ini tidak 

dilakukan uji coba, namun dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan guru pengajar kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru.  

 

B. Metodologi Penelitian  

1. Rancangan Penelitian  

       Rancangan penelitian menggunakan rancangan penelitian tindakan 

kelas (PTK) sebagaimana dikemukakan oleh Ekawarna (2010:85) yang 

terbagi dalam 4 kegiatan yaitu: (1)Perencanaan, (2)Implementasi 

Tindakan, (3)observasi dan Evaluasi, dan (4)Analisis dan Refleksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dalam PTK terdiri dari beberapa siklus yang bertujuan untuk 

mengetahui atau mengukur tingkat prestasi belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun tahapan penelitian yang digunakan 

peneliti sebagai berikut: 

a. Tahap Pra siklus  

       Pada tahap ini peneliti melakukan observasi antara lain model 

pembelajaran yang digunakan guru, prestasi belajar siswa sebelum 

dilakukannya penelitian.  
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Perencanaan 



 

 

62 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

b. Tahap Siklus I  

1) Perencanaan  

       Pada tahap ini peneliti menyusun RPP, memotivasi siswa serta 

menyampaikan tujuan dan manfaat, menjelaskan materi yang akan 

disampaikan, membuat alat evaluasi atau soal tes dan melakukan 

observasi pada siswa saat pembelajaran berlangsung.  

2) Tindakan  

       Pada tahap ini peneliti melakukan prosedur pembelajaran 

sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang 

telah dibuat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.  

3) Observasi  

       Pada tahap ini guru melakukan observasi terhadap siswa 

dengan mengambil sampel beberapa kelompok untuk memperbaiki 

proses pengajaran pada siklus berikutnya. Guru memberikan 

permasalahan pada tiap kelompok melalui lembar kerja yang telah 

diberikan kamudian memberikan soal tes yang secara individu 

pada siswa melalui proyektor.  

4) Refleksi  

       Pada tahap ini hasil kegiatan observasi dan evaluasi akan 

dianalisis. Hasil analisis menjadi dasar dalam penyusunan refleksi 

yaitu memikirkan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

akar sebab yang ditemukan. Hasil refleksi akan menjadi dasar 

dalam merencanakan tindakan untuk siklus II.   

2. Subyek  Dan Lokasi Penelitian  

       Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru. Adapun objek yang diteliti adalah prestasi belajar siswa. Lokasi 

penelitian berada di SMP Negeri 4 Waru. Jalan Gaja Mada Dukuh 

Ngingas Waru Dipilihnya lokasi ini karena ditempatkannya PPL di 

sekolah tersebut serta letaknya yang dekat sehingga mudah untuk 

dijangkau oleh para siswa-siswa.  
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3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Metode Observasi  

       Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara teliti dan sistematis (Suharsimi Arikunto,1998:28). 

Observasi dijadikan sampel untuk mendapat gambaran secara langsung 

kegiatan belajar siswa di kelas. Sehingga data observasi diperoleh 

secara langsung dengan jalan melihat dan mengamati kegiatan siswa. 

b. Metode Tes  

       Tes adalah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode tes yang digunakan 

adalah subyektif yang pada umumnya berbentuk tes esai.  

c. Metode Dokumentasi  

       Menurut Arikunto  (2006:231) metode  dokumentasi  yaitu 

mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  

transkip,  buku,  surat  kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya. Metode  dokumentasi  digunakan  untuk  

mengumpulkan data prestasi belajar  siswa  sebelum dilakukan model 

pembelajaran  QTL.  

4. Teknik Analisis Data  

a. Data Prestasi Belajar Siswa  

       Prestasi belajar siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa 

mencapai daya serap minimum 75%. Sedangkan suatu kelas dikatakan 

tuntas belajar apabila 85% dari seluruh siswa dalam kelas itu mencapai 

daya serap 75%. Adapun analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan:  

1) Rata-rata hasil tes dengan rumus:  

𝑥 =  
 𝑋𝑖

𝑛
   

Keterangan : 

𝑥𝑖 = jumlah nilai tes  

𝑛 = banyak siswa yang mengikuti tes  
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2) Ketuntasan belajar 

a) Ketuntasan belajar individu 

Ketuntasan individual = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑠  

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥100%    

Keterangan:  

Jika KB≥ 75% maka siswa tersebut dikatakan tuntas.  

Jika KB< 75% maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas.  

b) Ketuntasan belajar klasikal  

       Ketuntasan belajar klasikal tercapai apabila paling sedikit 

85 % siswa di kelas telah tuntas belajar atau nilai 75. 

Persentase ketuntasan prestasi belajar siswa secara klasikal 

dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti tes. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar klasikal menggunakan 

rumus:  

KBK = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  ≥65% 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  
𝑥100%  

Keterangan:  

KBK = Presentase ketuntasan belajar  

Jika KBK≥ 85% maka kelas tersebut dikatakan tuntas.  

Jika KBK< 85% maka kelas tersebut dikatakan tidak tuntas.  

 

b. Data Hasil Observasi  

1) Analisis data observasi untuk kegiatan pembelajaran guru 

menggunakan skala penilaian sebagai berikut dengan rumus: 

R=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙 𝑎𝑖  
    

P = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥 100% 

Skor Aktivitas Penilaian Prosentase  

1 Kurang baik 1 < R ≤ 1,75 20%≤ 𝑃 <40% 

2 Cukup baik 1,75 < R ≤ 2,5 40%≤ 𝑃 <60% 

3 Baik 2,5 < R ≤ 3,25 60%≤ 𝑃 < 80% 

4 Baik sekali 3,25 < R ≤ 4 𝑃 ≥ 80% 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran Quantum 

Teaching and Learning efektif apabila rata-rata dari seluruh aspek 

lebih besar dari 2,5  
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2) Data hasil observasi untuk mengetahui aktivitas siswa 

menggunakan skala penilaian sebagai berikut dengan rumus: 

S = jumlah siswa yang melakukan aktivitas 

R =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  
    

P =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥100%  

 

Skor Aktivitas Penilaian Prosentase  

1 Kurang baik 1 < R ≤ 1,75 20%≤ 𝑃 <40% 

2 Cukup baik 1,75 < R ≤ 2,5 40%≤ 𝑃 <60% 

3 Baik 2,5 < R ≤ 3,25 60%≤ 𝑃 < 80% 

4 Baik sekali 3,25 < R ≤ 4 𝑃 ≥ 80% 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran Quantum Teaching and Learning 

aktiff apabila rata-rata dari seluruh aspek lebih besar dari 2,5.  

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

1. Hasil Analisis Data Pra Siklus  

       Sebelum melakukan penelitian guru menggunakan model 

pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dengan 

memberikan soal tes pada akhir pembelajaran.  

Tabel Prestasi Belajar Pada Pra siklus  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  18 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  16 

4. Rata-rata kelas  68,67 

5. Katuntasan klasikal  52,94% 

       Dari data yang diperoleh menyatakan prestasi belajar siswa kelas 

VIII-1 SMP Negeri 4 Waru tergolong sedang.  

2. Hasil Analisis Siklus I  

       Siklus I pada tanggal 24 Oktrober 2012 di kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru. Hasil yang diperoleh dari siklus I adalah sebagai berikut:  
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Tabel Prestasi Belajar Pada Siklus I  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  24 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  10 

4. Rata-rata kelas  75,08 

5. Katuntasan klasikal  70,58% 

 

Tabel  Observasi 

No. Objek yang diobservasi Hasil 

1. Penilaian observasi guru  19 

2. Penilaian kemempuan guru  19/32x4=2,375 

3. Penilaian observasi siswa 

(berkelompok)  

118 

4. Penilaian observasi 118/240x4= 1,9 

Dari data diatas diperoleh bahwa prestasi belajar siswa sudah mulai 

meningkat, hanya beberapa asiswa yang belum tuntas.  

3. Hasil Analisis Siklus II  

       Siklus II dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru. Hasil yang diperoleh pada siklus II adalah sebagai 

berikut:  

Tabel Prestasi Belajar Pada Siklus II  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  30 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  4 

4. Rata-rata kelas  87 

5. Katuntasan klasikal  88,24% 

 

Tabel  Observasi 

No. Objek yang diobservasi Hasil 

1. Penilaian observasi guru  24 

2. Penilaian kemempuan guru  24/32x4=3 

3. Penilaian observasi siswa 

(berkelompok)  

191 

4. Penilaian observasi 191/240x4=3,1 
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       Dari data diatas diperoleh bahwa prestasi belajar siswa pada siklus II 

ini telah meningkan dan beberapa siswa mendapat nilai tinggi.  

 

D. Pembahasan  

       Dari hasil analisis data dengan menggunakan Model Pembelajaran QTL 

pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian pada masing-masing siklus dengan kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan disajikan dalam tabel berikut:  

No. 
Nama 

Sekolah 
Kriteria Penelitian 

Hasil penelitian 

Siklus I Siklus II Peningkatan  

1. SMP 

NEGERI 

4 WARU  

Rata-rata kelas  75,08 87 11,92  

Ketuntasan belajar 70,58%  88,24 %  17,66% 

Observasi guru  59,37% 75% 15,63% 

Observasi siswa  49,17%  

Cukup 

Baiik  

79,58%  

Baik  

30,41% 

 

E. Simpulan Dan Saran  

       Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

QTL pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru 

tahun ajaran 2012-2013.  
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