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Oleh 

 

 

ANIDA LUTHFIANA 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan pada mata pelajaran matematika, yang 

menunjukkan bahwa 56,67% siswa belum mencapai KKM dan pembelajaran belum 

dilaksanakan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa dengan menerapkan mind mapping 

dalam model quantum teaching. Jenis metode penelitian adalah penelitian tindakan 

kelas dengan tahapan setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Alat pengumpul data penelitian berupa lembar observasi dan soal tes. 

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan mind mapping dalam model quantum 

teaching pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Persentase ketuntasan aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat dari 

siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 

56,67% (kategori cukup aktif) dan meningkat menjadi 76,67% (kategori aktif) pada 

siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar afektif siklus I sebesar 63,33% 

(kategori cukup baik) dan meningkat menjadi 83,33% (kategori sangat baik) pada 

siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor pada siklus I sebesar 

63,33% (kategori cukup terampil) dan meningkat menjadi  83,33% (kategori sangat 

terampil) pada siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siklus I sebesar 

66,67% (kategori tinggi) dan meningkat pada siklus II menjadi 83,33% (kategori 

sangat tinggi).   

 

Kata kunci:  mind mapping, model quantum teaching, aktivitas dan hasil belajar. 
 



 

 

 

 

 

PENERAPAN MIND MAPPING DALAM MODEL QUANTUM TEACHING 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS IV SD NEGERI 8  

METRO SELATAN TAHUN 2015/2016 

 

 

 

Oleh 

 

ANIDA LUTHFIANA 

     

 

Skripsi 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 
 



 



 





 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Peneliti dilahirkan di Sukadamai tanggal 6 Januari 

1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti 

dididik dan dibesarkan dengan sangat tulus oleh kedua 

orangtua, yaitu abah Drs. Hi. Suyitno dan ibu Siti Fatimah, 

S.Pd.. Peneliti memiliki kakak dan adik yang sangat 

menyayangi peneliti yaitu, mbak Siti Khoiriyah, S.Pd. dan adik Rafiq Nur Fadillah.  

Pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri 2 Sukadamai dan selesai pada 

tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP 

Negeri 1 Kibang dan selesai pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan pendidikan ke 

Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Metro (pada masa itu, sekarang MAN Kota 

Metro) dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti 

melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan pada Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD).   

 



 

 

 

 

 

 

MOTTO 
 

 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Q.S. ash-Sharh: 5-8) 
 
 

“Berdoalah kepadaKu, maka Aku kabulkan doamu” 
(Q.S. al-Mu’min: 60) 

 
 

“Manjadda Wa Jadda, Man Shobaro Zhafira,  
Iza Shodaqol Azmu Wadoha Sabil.” 

(Muhammad Abaidillah) 

 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 
 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt. 
Sholawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad saw. 

 

Karya ini kupersembahkan  
- teruntuk- 

 

 

Abahku tercinta Drs. Hi. Suyitno 
Ibuku tercinta Siti Fatimah, S.Pd. 

yang selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesanku, mendidik dan 
membesarkanku dengan sabar dan penuh pengorbanan yang tiada mungkin 

dapat terbalas dengan balasan sebesar apapun. 
 

Mbakku Siti Khoiriyah, S.Pd. dan adikku Rafiq Nur Fadillah 
yang selalu menyayangiku dengan tulus dan memberikan motivasi serta teladan 

yang baik, semoga selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua, 
beriman, bertaqwa, dan berprestasi. 

 

 

Serta keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah ikut berpartisipasi, 
membantu, dan memberi dorongan positif guna terselesaikannya skripsi ini. 

 
Almamaterku tercinta PGSD FKIP 

- Universitas Lampung-   
 



 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 Segala puji hanya milik Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam kepada 

nabi Muhammad saw. 

 Skripsi dengan judul “Penerapan Mind Mapping dalam Model Quantum 

Teaching untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

IV SD Negeri 8 Metro Selatan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 

 Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat adanya bimbingan, masukan, 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan FKIP UNILA yang telah 

memberikan pengesahan skripsi ini dan pengukuhan terhadap gelar sarjana 

pendidikan peneliti. 

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNILA 

yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan serta menyetujui 

skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd., Ketua Program Studi PGSD Jurusan 

Ilmu Pendidikan FKIP UNILA yang telah memberikan izin mengadakan ujian 

skripsi dan masukan terhadap skripsi ini. 



 

4. Bapak Drs. Rapani, M.Pd., Koordinator Kampus B FKIP UNILA yang telah 

memberikan izin mengadakan seminar proposal sampai ujian dan saran serta 

masukan yang bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Sarengat, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik dan sebagai Dosen 

Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan, nasihat, 

motivasi yang berarti dengan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

6. Ibu Dra. Siti Rachma Sofiani, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing 

dan memberikan nasihat, saran-saran dan motivasi yang berarti dengan penuh 

kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak Drs. Muncarno, M.Pd., Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik 

dan saran yang berharga, mulai dari seminar proposal hingga ujian skripsi. 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf PGSD Kampus B FKIP UNILA yang telah 

banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Dwi Patmawati, Kepala SD Negeri 8 Metro Selatan yang telah 

memberikan izin penelitian kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.  

10. Bapak Purwo Suanto, S.Pd., Guru mata pelajaran matematika yang telah 

bersedia membantu peneliti melaksanakan penelitian dan memberikan 

kesempatan untuk mempelajari keadaan yang sesungguhnya dalam mendidik. 

11. Ibu Nurhayati, S.Pd., Guru kelas IV yang berperan sebagai observer I dalam 

penelitian dan memberikan kritik serta saran yang baik bagi peneliti. 

12. Siswa-siswi kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan yang telah berpartisipasi aktif 

sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kalian menjadi 

anak yang taqwa, cerdas, dan berprestasi. 



 

13. Sahabat-sahabat kesayangan dan tak terlupakan Lia Wahidah, Aliftya 

Khairunnisa, Feti Riantika, Alif Via Sufianti, Fajar Rahayu Ningwiasih, 

Fransiska Alpera, dan Fika Dewi. Terima kasih telah menjadi sahabat berbagi 

suka dan duka serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabatku angkatan 2012 A (Deni, Nashihin, Ade, Dinda, Agatha, 

Kiat, Hasan, Wawan, Andre, Angga, Annisa, Apri, Arif, Astin, Bayu, Beny, 

Bima, Cecep, Debie, Uut, D. Novelsa, Dina, Dodo, Riya, Mawarti, Dwi N, 

Elsa, Erna, Faqih, Fitria, Mira, dan Rindi) yang selalu menghadirkan semangat 

dan kebersamaan yang tak terlupakan. 

15. Rekan-rekanku yang pernah bekerja sama dalam asisten laboratorium Kampus 

B FKIP UNILA (Mas Syaiful Fajri, Mas Tri Mei Adi Saputra, Mas M. Asrul 

Faehani, Mas Alfian Deni Iskandar, Zelina Afriani, M. Isro’i Subariyanto, Nur 

Widiantoko, Carnella Susanti, Riski Andri, Winu Galih, dan Restu Adi). 

Terima kasih atas bantuan dan masukan yang telah diberikan. 

16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya, terima kasih atas doa 

dan dukungan yang diberikan. 

Akhir kata Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, 

namun peneliti berharap semoga skripsi ini bermafaat bagi kita semua. Aamiin.  

 

Metro,     April 2016 

Peneliti 

 

 

 

Anida Luthfiana 
 



 

 

 

 

 

 
DAFTAR ISI 

 

 

 
Halaman 

  

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................   xv 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................  xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah.................................................................   1 

B.   Identifikasi Masalah .......................................................................   6 

C.   Rumusan Masalah ..........................................................................   6 

D.   Tujuan Penelitian ...........................................................................   7 

E.   Manfaat Penelitian ..........................................................................   7 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 A.   Kajian Teori ...................................................................................   9  

 1. Mind Mapping ............................................................................   9 

a. Pengertian Mind Mapping ....................................................   9 

b. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapping ......................... 10 

c. Langkah-langkah Membuat Mind Mapping ......................... 11 

 2. Model Quantum Teaching ......................................................... 12 

a. Pengertian Model Quantum Teaching .................................. 12 

b. Prinsip-prinsip Model Quantum Teaching ........................... 14 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Quantum Teaching ....... 15 

d. Langkah-langkah Model Quantum Teaching ....................... 17 

 3. Belajar ........................................................................................ 19 

a. Pengertian Belajar ................................................................ 19 

b. Pengertian Pembelajaran ...................................................... 20 

c. Kinerja Guru ......................................................................... 20 

d. Aktivitas Belajar ................................................................... 21 

e. Hasil Belajar ......................................................................... 23 

 4. Matematika ................................................................................ 25 

a. Pengertian Matematika ......................................................... 25 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar ........................ 26 

B. Penelitian yang Relevan ................................................................. 27 

C. Kerangka Pikir ............................................................................... 29 



Halaman 

 

D. Hipotesis Tindakan ........................................................................ 31 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Metode Penelitian ................................................................. 32 

B. Prosedur Penelitian ........................................................................ 32 

C. Setting Penelitian ........................................................................... 33 

D. Subjek Penelitian ........................................................................... 34 

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 34 

F. Alat Pengumpulan Data ................................................................. 35 

G. Teknik Analisis Data ..................................................................... 43 

 1. Teknik Analisis Kualitatif .......................................................... 43 

 2. Teknik Analisis Kuantitatif ........................................................ 47 

H. Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas  .............................. 48 

I. Indikator Keberhasilan  .................................................................. 56 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .............................................................................. 57 

 1. Profil SD Negeri 8 Metro Selatan .............................................. 57 

 2. Pelaksanaan Kegiatan ................................................................ 58 

 3. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Penelitian Siklus I .................. 58 

a. Perencanaan .......................................................................... 58 

b. Pelaksanaan .......................................................................... 58 

c. Pengamatan .......................................................................... 63 

d. Refleksi ................................................................................. 72 

e. Saran Perbaikan/Tindakan Kelas untuk Siklus II ................. 74 

 4. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Penelitian Siklus II ................ 75 

a. Perencanaan .......................................................................... 75 

b. Pelaksanaan .......................................................................... 76 

c. Pengamatan .......................................................................... 80 

d. Refleksi ................................................................................. 89 

B. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................... 92 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan .................................................................................... 101 

B. Saran .............................................................................................. 102 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 104 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 107 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel  Halaman 

  

1. 1  Data nilai Ujian Tengah Semester (UTS) genap siswa kelas IV pada  

  mata pelajaran matematika.........................................................................     4 

2.  1  Prinsip-prinsip model quantum teaching ...................................................   14 

2.  2  Langkah-langkah model quantum teaching ...............................................   17 

3.  1  Instrumen penilaian kinerja guru ................................................................   35 

3.  2  Rubrik penilaian kinerja guru .....................................................................   37 

3.  3  Lembar observasi aktivitas belajar siswa ...................................................   38 

3.  4  Rubrik penilaian aktivitas belajar siswa .....................................................   38 

3.  5  Lembar observasi hasil belajar afektif siswa ..............................................   39 

3.  6  Indikator hasil belajar afektif siswa ............................................................   39 

3.  7  Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa ...............................................   39 

3.  8  Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa ......................................   40 

3.  9  Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa ........................................   40 

3.10  Kisi-kisi soal formatif matematika .............................................................   41 

3.11  Kategori keberhasilan kinerja guru ............................................................   43 

3.12  Kategori nilai aktivitas belajar siswa .........................................................   44 

3.13  Kategori persentase aktivitas belajar secara klasikal ................................   44 

3.14  Kategori hasil belajar afektif siswa ............................................................   45 

 



Tabel                   Halaman 

 

3.15  Kategori persentase hasil belajar afektif secara klasikal ...........................   45 

3.16  Kategori hasil belajar psikomotor siswa ....................................................   46 

3.17  Kategori persentase hasil belajar psikomotor secara klasikal ...................   46 

3.18  Kategori hasil belajar kognitif siswa ..........................................................   47 

3.19  Kategori persentase ketuntasan belajar kognitif siswa ...............................   48 

4.  1  Jadwal kegiatan penelitian tindakan kelas .................................................   58 

4.  2  Kinerja guru pada siklus I ..........................................................................   64 

4.  3  Aktivitas belajar siswa pada siklus I ..........................................................   66 

4.  4  Hasil belajar afektif siswa pada siklus I .....................................................   68 

4.  5  Hasil belajar psikomotor siswa pada siklus I .............................................   69 

4.  6  Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I ...................................................   71 

4.  7  Kinerja guru pada siklus II .........................................................................   81 

4.  8  Aktivitas belajar siswa pada siklus II .........................................................   83 

4.  9  Hasil belajar afektif siswa pada siklus II....................................................   85 

4.10  Hasil belajar psikomotor siswa pada siklus II ............................................   87 

4.11  Hasil belajar kognitif siswa pada siklus II .................................................   89 

4.12  Rekapitulasi kinerja guru ...........................................................................   92 

4.13  Rekapitulasi aktivitas belajar siswa ...........................................................   94 

4.14  Rekapitulasi hasil belajar afektif siswa ......................................................   96 

4.15  Rekapitulasi hasil belajar psikomotor siswa ..............................................   97 

4.16  Rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa ....................................................   98 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar Halaman  

 

2.1 Kerangka pikir ...............................................................................................   29 

3.1 Alur siklus penelitian tindakan kelas ............................................................   33 

4.1 Diagram rekapitulasi kinerja guru .................................................................   93 

4.2 Diagram rekapitulasi aktivitas belajar siswa .................................................   95 

4.3 Diagram rekapitulasi hasil belajar afektif siswa ...........................................   96 

4.4 Diagram rekapitulasi hasil belajar psikomotor siswa....................................   98 

4.5 Diagram rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa .........................................   99 

 

 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran Halaman  

 

1. SURAT-SURAT .......................................................................................... 108 

a. Surat penelitian pendahuluan dari fakultas ........................................... 109 

b. Surat izin penelitian dari fakultas ......................................................... 110 

c. Surat keterangan dari fakultas ............................................................... 111 

d. Surat izin penelitian dari SD ................................................................. 112 

e. Surat pernyataan teman sejawat ............................................................ 113 

f. Surat keterangan penelitian dari SD ..................................................... 116 

 

2. PERANGKAT PEMBELAJARAN ............................................................. 117 

a. Pemetaan/analisis SK-KD siklus I ........................................................ 118 

b. Silabus pembelajaran siklus I................................................................ 120 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I .............................. 125 

d. Pemetaan/analisis SK-KD siklus II ....................................................... 144 

e. Silabus pembelajaran siklus II .............................................................. 146 

f. Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) siklus II ................................ 151 

 

3. LEMBAR OBSERVASI .............................................................................. 167 

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru ........................................................ 168 

b. Lembar observasi aktivitas belajar siswa .............................................. 170 

c. Lembar observasi hasil belajar afektif siswa ........................................ 172 

d. Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa ................................ 174 

 

4. KINERJA GURU ......................................................................................... 176 

a. Hasil observasi kinerja guru siklus I ..................................................... 177 

b. Hasil observasi kinerja guru siklus II .................................................... 180 

 

5. AKTIVITAS BELAJAR SISWA ................................................................ 183 

a. Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus I  .................................... 184 

1) Aktivitas belajar siswa secara klasikal ........................................... 184 

2) Aktivitas belajar siswa secara individu .......................................... 185 

b. Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus II .................................... 187 

1) Aktivitas belajar siswa secara klasikal ........................................... 187 



xiii 
 

Lampiran Halaman  

2) Aktivitas belajar siswa secara individu .......................................... 188 

 

6. HASIL BELAJAR AFEKTIF ...................................................................... 191 

a. Hasil observasi afektif siswa siklus I  ................................................... 192 

1) Hasil belajar afektif siswa secara klasikal ..................................... 192 

2) Hasil belajar afektif siswa secara individu .................................... 193 

b. Hasil observasi afektif siswa siklus II ................................................... 195 

1) Hasil belajar afektif siswa secara klasikal ..................................... 195 

2) Hasil belajar afektif siswa secara individu .................................... 196 

 

7. HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR ............................................................ 199 

a. Hasil observasi psikomotor siswa siklus I  ........................................... 200 

1) Hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal .............................. 200 

2) Hasil belajar psikomotor siswa secara individu ............................. 201 

b. Hasil observasi psikomotor siswa siklus II ........................................... 203 

1) Hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal .............................. 203 

2) Hasil belajar psikomotor siswa secara individu ............................. 204 

c. Lembar Kerja Siswa siklus I  ................................................................ 207 

d. Lembar Kerja Siswa siklus II  ............................................................... 214 

 

8. HASIL BELAJAR KOGNITIF ................................................................... 219 

a. Hasil belajar kognitif siswa ................................................................... 220 

b. Hasil tes formatif siklus I  ..................................................................... 221 

c. Hasil tes formatif siklus II..................................................................... 227 

 

9. DOKUMENTASI ........................................................................................ 231 

a. Foto kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus I...................... 232 

b. Foto kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus II  ................... 236 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks, melibatkan sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi. Interaksi yang diharapkan dapat 

menciptakan suasana saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan 

hangat, dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo 

(di depan memberikan contoh dan teladan), ing madyo mangun karso (di tengah 

membangun semangat dan prakarsa), dan tut wuri handayani (di belakang 

memberikan daya dan kekuatan), antara siswa dan guru. Berdasarkan prinsip 

tersebut, siswa seyogyanya mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu 

serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, 

dinamis, dan menyenangkan.  

Pelayanan pendidikan bermutu dapat diwujudkan melalui suatu proses 

pembelajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat 1 (2013: 10) menyatakan 

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik 

(siswa) untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 



2 

 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik (siswa).  

Proses pembelajaran dapat berlangsung optimal melalui peran aktif 

seorang guru. Rusman (2014: 19) berpendapat bahwa guru adalah seorang 

pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat 

menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar 

menyenangkan, menarik dan efektif untuk siswa dalam mengeksplorasi dan 

mengelaborasi kemampuannya. Guru memiliki kewajiban untuk menciptakan 

kondisi belajar yang kondusif melalui berbagai pendekatan, model, strategi dan 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan belajar 

serta rumpun mata pelajaran, termasuk mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran matematika mempunyai ciri-ciri khusus 

antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis (Muhsetyo, 2008: 

1.2). Soedjadi (dalam Muhsetyo, 2008: 1.2) menyatakan bahwa keabstrakan 

matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi dan 

prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, 

menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya 

banyak siswa yang kurang tertarik terhadap mata pelajaran matematika. Oleh 

karena itu, diperlukan model dan metode pembelajaran matematika yang tepat 

agar siswa tertarik terhadap mata pelajaran matematika.  

Terkait dengan pembelajaran matematika, banyak model dan metode 

pembelajaran yang tumbuh sebagai inovasi dan reformasi yang diharapkan 

sesuai dengan tantangan pendidikan sekarang dan mendatang. Beberapa 
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diantaranya adalah (1) contextual learning, (2) cooperative learning, (3) 

Realistic Mathematic Education (RME), (4) problem solving, (5) mathematic 

investigation, (6) guided discovery, (7) open-ended (multiple solution, multiple 

method of solution), (8) manipulative material, (9) concept map, (10) quantum 

teaching/learning, dan (11) writing in mathematics (Muhsetyo, 2008: 1.2). 

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 8 Metro Selatan, 

menunjukkan bahwa terdapat siswa kelas IV yang memiliki hasil belajar 

matematika belum tuntas. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumentasi tentang 

data hasil belajar matematika pada ujian tengah semester ganjil tahun pelajaran 

2015/2016 sebagai berikut. 

Tabel 1.1  Data nilai Ujian Tengah Semester (UTS) ganjil siswa kelas IV pada 

mata pelajaran matematika. 

 

No. Nilai KKM Frekuensi Persentase (%) 

1 ≥ 66 Tercapai 13   43,33 

2 < 66 Tidak Tercapai 17   56,67 

Jumlah 30 100,00 

 (Sumber: dokumentasi data UTS)  

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa terdapat 56,67% atau 17 

dari 30 siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan yaitu 66. Sedangkan siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 13 

siswa atau 43,33%. Merujuk pada data tersebut, maka hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan belum dikatakan berhasil karena 

56,67% siswa berada di bawah KKM. Hal ini sesuai dengan pedoman 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa kriteria ideal ketuntasan untuk masing-

masing indikator pencapaian kompetensi adalah 75% (Depdiknas, 2006: 27).   
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Hasil observasi dan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika 

di kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan selama proses pembelajaran, diperoleh 

informasi bahwa guru terpaku pada buku pelajaran (text book oriented). Siswa 

belum diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemahaman konsep 

matematika, dibuktikan dengan guru yang hanya memberikan informasi berupa 

rumus matematika.  Kondisi seperti itulah yang mengakibatkan pembelajaran 

kurang bermakna bagi siswa, sehingga seringkali siswa mengalami kesulitan 

saat mengerjakan tes yang bentuknya sedikit dimodifikasi dari contoh soal yang 

diberikan guru. Selain itu, guru belum optimal mengadakan variasi model, 

strategi, metode dan media pembelajaran sehingga mempengaruhi keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan macam-macam model dan metode pembelajaran yang 

dituliskan oleh Muhsetyo, maka salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar secara optimal adalah model pembelajaran 

quantum teaching. Model pembelajaran quantum teaching  merupakan 

model percepatan belajar (accelerated  learning) yang membiasakan belajar 

nyaman dan menyenangkan (DePorter, 2013: 14). Melalui quantum teaching 

diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada proses 

pembelajaran matematika di kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan. 

Quantum teaching memiliki beberapa konsep kunci dari berbagai teori 

dan strategi belajar, salah satu diantaranya adalah peta pikiran (mind mapping) 

(Huda, 2014: 195). Mind mapping yang dikembangkan oleh Tony Buzan 

merupakan strategi ideal untuk melejitkan ‘pemikiran’ siswa (Huda, 2014: 207). 

Menurut DePorter (2013: 153) mind mapping atau peta pikiran adalah teknik 
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pemanfaatan keseluruhan-otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana 

grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping dapat membantu siswa 

menggunakan seluruh potensi otak agar optimum dan meningkatkan daya ingat 

hingga 78% (Nuraeni, 2013: 131).  

Menurut landasan yuridis, teoritis dan data empiris yang telah 

dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini akan dicobakan penerapan mind 

mapping yang diintegrasikan dalam langkah-langkah model quantum teaching. 

Langkah-langkah penerapan mind mapping dalam model quantum teaching 

diawali dengan menumbuhkan minat belajar siswa dengan penjelasan-

penjelasan yang mengaitkan konsep matematika dengan pengetahuan awal 

siswa. Kemudian siswa mengalami secara langsung atau nyata materi yang 

diajarkan melalui penugasan atau percobaan. Setelah mengerjakan tugas atau 

melakukan percobaan siswa membuat kesimpulan berdasarkan informasi, fakta, 

atau rumus yang diperoleh dalam bentuk mind mapping. Berdasarkan 

kesimpulan yang diperoleh, siswa mempresentasikan hasil produk belajar. 

Secara bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan menyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada akhir 

pembelajaran guru memberi umpan balik yang positif terhadap keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan berupa apresiasi kepada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas pada kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan. Judul penelitian adalah 

“Penerapan Mind Mapping dalam Model Quantum Teaching untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD 

Negeri 8 Metro Selatan Tahun 2015/2016”. 



6 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Guru terpaku pada buku pelajaran (text book oriented). 

2. Siswa belum diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemahaman 

konsep matematika. 

3. Guru hanya memberikan informasi berupa rumus matematika.   

4. Pembelajaran kurang bermakna bagi siswa. 

5. Siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan tes yang bentuknya sedikit 

dimodifikasi dari contoh soal yang diberikan guru. 

6. Guru belum optimal mengadakan variasi model, strategi, metode dan media 

pembelajaran sehingga mempengaruhi keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV melalui 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching di SD Negeri 8 

Metro Selatan tahun 2015/2016?. 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV melalui 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching di SD Negeri 8 

Metro Selatan tahun 2015/2016?. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian lebih terarah 

maka perlu ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV melalui 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching di SD Negeri 8 

Metro Selatan tahun 2015/2016. 

2. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV melalui penerapan 

mind mapping dalam model quantum teaching di SD Negeri 8 Metro 

Selatan tahun 2015/2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh setelah dilaksanakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Melalui penerapan mind mapping dalam model quantum teaching, siswa 

dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Siswa dapat 

menggunakan mind mapping sebagai strategi belajar informal sehingga 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa dapat meningkat.  

2. Bagi Guru 

Mind mapping dan model quantum teaching dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif bagi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran matematika 

sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan di kelas. 
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3. Bagi Sekolah 

Pengalaman menerapkan mind mapping dan model quantum teaching 

dalam pembelajaran matematika dapat menjadi referensi bagi pihak sekolah 

sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 8 Metro 

Selatan. Sehingga, diharapkan sekolah akan lebih meningkatkan mutu 

pendidikan, berupaya untuk beradaptasi, dan selektif terhadap perubahan 

serta pembaharuan dalam dunia pendidikan. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk terus belajar dan menggali 

pengetahuan mengenai perkembangan dalam dunia pendidikan yang 

dinamis, guna menambah wawasan dan pengalaman. Penelitian ini juga 

dapat menjadi bekal pemahaman peneliti dalam menerapkan model dan 

metode pembelajaran, khususnya mind mapping dan model quantum 

teaching pada pembelajaran di kelas.  



 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Mind Mapping 

a. Pengertian Mind Mapping 

Mind Mapping atau peta pikiran dapat membantu siswa 

meningkatkan kebermaknaan materi pembelajaran melalui catatan yang 

menarik. Menurut Swadarma (2013: 3) mind mapping adalah cara 

mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah dan berdaya 

guna untuk mengembangkan ide dan pemikiran sesuai dengan 

mekanisme kerja otak sehingga dapat membuka seluruh potensi dan 

kapasitas otak yang masih tersembunyi.  

Buzan (dalam Nuraeni, 2013: 120-121) mengungkapkan 

bahwa mind mapping adalah peta pikiran yang menggunakan 

unsur memori, asosiasi, lokasi, keistimewaan, serta 

mengerahkan otak kanan dan kiri. Otak berpikir manusia yang 

terdiri dari belahan kiri dan kanan, haruslah diperlakukan 

seimbang. Belahan otak kiri berhubungan dengan memori kerja 

(sort term memory), dan belahan otak kanan berhubungan 

dengan memori jangka panjang (long term memory). Artinya 

informasi yang diperoleh secara nyata disimpan oleh belahan 

otak kiri dan dikelola oleh belahan otak kanan, tersimpan dalam 

waktu yang lama dan dapat diingat kembali ketika dibutuhkan.    

 

Menurut Olivia (2014: 14) mind mapping merupakan alat belajar 

yang terdiri atas tulisan, simbol, dan gambar serta berwarna-warni, 
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dengan begitu anak-anak akan menjadi lebih kreatif. Bahkan untuk me-

review ulang diperlukan waktu yang lebih singkat, sehingga waktu yang 

diperlukan untuk belajar jadi lebih cepat dan efektif. DePorter (2013: 

152-153) juga berpendapat bahwa mind mapping adalah teknik 

pemanfaatan keseluruhan-otak dengan menggunakan citra visual dan 

prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan melalui belajar yang 

menenangkan, menyenangkan, dan kreatif.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa mind mapping adalah suatu alat pembelajaran 

yang dibuat dengan melibatkan kedua belah otak untuk menghasilkan 

catatan yang terdiri atas tulisan, simbol, gambar yang berwarna-warni. 

Mind mapping dapat membentuk kesan mendalam sehingga 

pembelajaran akan lebih diingat dan bermakna serta dapat 

meningkatkan kreativitas siswa.  

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapping 

Mind mapping sebagai alat pembelajaran memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Menurut DePorter (2013: 171-172) kelebihan mind 

mapping adalah fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan 

pemahaman, dan menyenangkan. Sedangkan kekuragan mind mapping 

adalah tidak semua detail informasi dapat dimuat, hanya siswa yang 

aktif yang dapat terlibat, dan memerlukan waktu yang cukup banyak 

untuk membuat mind mapping.  

Sedangkan menurut Kurniasih dan Berlin (2015: 54) 

kelebihan dan kekurangan mind mapping adalah sebagai berikut. 



11 

 

a) Kelebihan mind mapping 

1. Cepat dimengerti dan cepat juga dalam menyelesaikan 

persoalan. 

2. Mind mapping terbukti dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala. 

3. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide 

yang lain. 

4. Diagram yang sudah dibentuk bisa menjadi panduan 

untuk menulis. 

b) Kekurangan mind mapping 

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat. 

2. Tidak sepenuhnya siswa yang belajar. 

3. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

 

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pendapat para ahli di 

atas adalah bahwa kelebihan mind mapping antara lain dapat memacu 

kreativitas siswa, meningkatkan pemahaman dan lebih diingat siswa. 

Sedangkan kekurangan mind mapping adalah cenderung hanya siswa 

yang aktif saja yang terlibat dan detail informasi tidak dapat dimuat 

semua.  

 

c. Langkah-langkah Membuat Mind Mapping 

Kemahiran dalam membuat mind mapping dapat diupayakan 

dengan melatih siswa untuk gemar menulis dan menggambar. Menurut 

Olivia (2014: 32-36) cara melatih siswa untuk membuat mind mapping 

adalah dengan membuat huruf-huruf yang berbicara, mengubah kata 

menjadi gambar sederhana, dan mencari kata kunci dari topik bahasan. 

Buzan (dalam Nuraeni, 2013: 129) mengemukakan tujuh 

langkah dalam membuat mind mapping yaitu sebagai berikut. 

1. Mulailah dari bagian tengah; 

2. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral; 

3. Gunakan warna; 
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4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat; 

5. Buatlah garis hubung yang melengkung; 

6. Gunakan kata kunci untuk tiap garis; 

7. Setiap gambar bermakna seribu kata. 

 

 Menurut DePorter (2013: 156) langkah-langkah membuat 

mind mapping atau peta pikiran adalah sebagai berikut: 

1. Tulis gagasan utama di tengah-tengah kertas dan lingkupilah 

dengan lingkaran, persegi, atau bentuk lain. 

2. Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk 

setiap poin atau gagasan utama. 

3. Tulislah kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang 

dikembangkan untuk detail. 

4. Tambahkan simbol-simbol dalam ilustrasi-ilustrasi untuk 

mendapatkan ingatan yang lebih baik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memadukan langkah-

langkah dalam membuat mind mapping berdasarkan pendapat Buzan 

dan DePorter yaitu memulai dengan membuat gagasan pokok di tengah 

kertas, lalu membuat cabang-cabang untuk informasi yang lebih 

terperinci. Kemudian membuat simbol dan gambar yang dapat 

menambah ingatan berdasarkan gagasan yang dibahas. 

 

2. Model Quantum Teaching 

a. Pengertian Model Quantum Teaching 

Quantum teaching merupakan salah satu inovasi model 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Menurut DePorter 

(2013: 16) “Quantum is an interaction that change energy into light”. 

Maksud dari “energi menjadi cahaya” adalah mengubah semua 

hambatan-hambatan belajar yang selama ini dipaksakan untuk terus 

dilakukan menjadi sebuah manfaat bagi siswa dan orang lain, dengan 

memaksimalkan kemampuan dan bakat alamiah siswa.  
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DePorter (2005: 8-9) berpendapat bahwa model quantum 

teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala 

nuansanya yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan 

yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada hubungan 

dinamis dalam lingkungan kelas. Menurut Wena (2013: 160) model 

quantum teaching merupakan cara baru yang memudahkan proses 

belajar, yang memadukan unsur seni dan pencapaian terarah untuk 

segala mata pelajaran dengan menggabungkan keistimewaan-

keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pengajaran yang 

akan melejitkan prestasi siswa. 

Tujuan pokok quantum teaching menurut Sa’ud (2010: 130) 

yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui penggubahan keadaan, 

meningkatkan motivasi dan minat untuk belajar, meningkatkan daya 

ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, 

dan meningkatkan kehalusan perilaku. Menurut Sumantri (2015: 85) 

quantum teaching menggambarkan praktik dasar pembelajaran terpadu 

yang membuat pembelajaran lebih bermakna. 

Merujuk pada penjelasan dari beberapa ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa model quantum teaching adalah pola 

pembelajaran yang terarah dengan mengubah semua hambatan menjadi 

manfaat untuk menciptakan suasana belajar nyaman dan 

menyenangkan. Model quantum teaching menjadikan pembelajaran 

lebih bermakna melalui interaksi yang berlangsung secara dinamis guna 

mengoptimalkan pencapaian prestasi dan tujuan pembelajaran. 
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b. Prinsip-prinsip Model Quantum Teaching 

Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau 

kebenaran yang menjadi pokok berpikir dan bertindak. Menurut 

DePorter (2005: 7-8) model quantum teaching memiliki lima prinsip 

yang mempengaruhi seluruh aspek quantum teaching meliputi (1) 

segalanya berbicara; (2) segalanya bertujuan; (3) pengalaman sebelum 

pemberian nama; (4) akui setiap usaha; dan (5) jika layak dipelajari, 

maka layak pula dirayakan. Penjelasan prinsip-prinsip model quantum 

teaching dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip model quantum teaching. 

No. Prinsip Penerapan di kelas 

1.  Segalanya berbicara: segala-

nya dari lingkungan kelas, 

bahasa tubuh guru, hingga 

rancangan pembelajaran 

semuanya mengirim pesan 

tentang belajar. 

Dalam hal ini guru dituntut untuk 

mampu merancang/ mendesain 

segala aspek yang ada di 

lingkungan kelas maupun sekolah 

sebagai sumber belajar bagi siswa.  

2.  Segalanya bertujuan: semua 

yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran mempunyai tuju-

an. 

Dalam hal ini setiap kegiatan 

belajar harus jelas tujuannya. 

Tujuan pembelajaran ini harus 

dijelaskan kepada siswa. 

3.  Pengalaman sebelum pem- 

berian nama: proses pem-

belajaran paling baik terjadi 

ketika siswa telah mengalami/ 

mendapatkan informasi sebe-

lum memperoleh nama untuk 

apa yang mereka pelajari. 

Dalam mempelajari sesuatu 

(konsep, rumus, teori, dan 

sebagainya) harus dilakukan 

(pengalaman/eksperimen)  

terlebih dahulu. Dengan tugas 

tersebut akhirnya siswa mampu 

menyimpulkan sendiri konsep, 

rumus, dan teori tersebut. 

4.  Akui setiap usaha: dalam setiap 

proses pembelajaran siswa 

patut mendapatkan pengakuan 

atas prestasi dan kepercayaan 

dirinya. 

Guru harus mampu memberi 

penghargaan atau pengakuan pada 

setiap usaha siswa. Jika usaha 

siswa jelas salah, guru harus 

mampu memberi pengakuan atau 

penghargaan walaupun usaha 

siswa salah, dan secara perlahan 
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No. Prinsip Penerapan di kelas 

  membetulkan jawaban siswa yang 

salah. Jangan sampai mematikan 

semangat siswa untuk belajar.  

5.  Jika layak dipelajari maka 

layak pula dirayakan: perayaan 

dapat memberi umpan balik 

mengenai kemajuan dan 

meningkatkan asosiasi positif 

dengan belajar.  

Dalam hal ini guru harus memiliki 

strategi untuk memberi umpan 

balik (feedback) positif yang dapat 

mendorong semangat belajar 

siswa. Baik secara berkelompok 

maupun secara individu.  

(Sumber: Wena, 2013: 161-162) 

Bersandar pada penjelasan para ahli di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa model quantum teaching dalam proses pembelajaran 

memiliki prinsip-prinsip yang komprehensif. Prinsip-prinsip tersebut 

mencakup merancang segala aspek lingkungan kelas maupun sekolah 

menjadi sumber belajar siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa, memberikan pengalaman terlebih dahulu, sehingga 

mampu menanamkan konsep terhadap materi pembelajaran, 

memberikan penghargaan terhadap usaha siswa, dan memberikan 

umpan balik positif yang dapat mendorong semangat belajar siswa. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Quantum Teaching 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitupula pada model quantum teaching. Menurut 

DePorter (2005: 10) kelebihan dan kekurangan model quantum 

teaching adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan quantum teaching 

1. Memberikan kebebasan belajar. 

2. Menjadikan siswa lebih aktif, berani mengungkapkan 

pendapat atau ide. 
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3. Pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan 

tinggi. 

4. Quantum teaching membiasakan belajar nyaman dan 

menyenangkan. 

b. Kekurangan quantum teaching 

1. Quantum teaching menuntut sarana yang relatif mahal. 

2. Quantum teaching memerlukan waktu yang lama. 

 

Shoimin (2014: 145-146) menyatakan kelebihan dan 

kekurangan model quantum teaching sebagai berikut. 

a. Kelebihan quantum teaching 

1. Dapat membimbing siswa ke arah pikiran yang sama.  

2. Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang penting. 

3. Karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak 

memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. 

4. Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan 

menyenangkan. 

5. Siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan 

teori dengan kenyataan. 

6. Merangsang kreativitas siswa dan guru. 

7. Pelajaran yang diberikan guru mudah diterima atau 

dimengerti oleh siswa. 

b. Kekurangan quantum teaching 

1. Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. 

2. Memerlukan fasilitas belajar yang memadai. 

3. Membutuhkan waktu yang cukup banyak. 

4. Memerlukan keterampilan mengajar dari guru yang 

tinggi. 

 

Kesimpulan yang peneliti dapat ambil dari pendapat para di 

atas yaitu kelebihan model quantum teaching adalah memusatkan 

perhatian siswa, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

menyenangkan, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dan 

meningkatkan kreativitas siswa dan guru. Sedangkan kekurangan 

model quantum teaching adalah menuntut keterampilan tinggi guru, 

pembelajaran perlu disiapkan dan direncanakan secara matang, dan 

fasilitas belajar yang cukup memadai. 
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d. Langkah-langkah Model Quantum Teaching 

Quantum teaching mengingatkan pentingnya memasuki dunia 

siswa sebagai langkah pertama. Menurut DePoter (2005: 6-7) kegiatan 

awal dilakukan dengan cara mengaitkan materi yang diajarkan guru 

dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang diperoleh dari 

kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, dan akademis 

siswa. Setelah kaitan itu terbentuk, siswa dapat dibawa ke dunia guru 

dan memberi siswa pemahaman tentang isi pembelajaran.  

DePorter (2005: 10) menyebutkan langkah-langkah model 

quantum teaching yang dikenal dengan singkatan TANDUR 

merupakan kepanjangan dari tumbuhkan, alami, namai, 

demonstrasikan, ulangi dan rayakan. Menurut Sumantri langkah-

langkah model quantum teaching adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah model quantum teaching. 

 

No. 
Prinsip quantum 

teaching 
Indikator yang sesuai 

Langkah-langkah 

quantum teaching 

1.  Segalanya berbicara - Menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran. 

- Mengaitkan konsep 

matematika dengan 

pengetahuan awal 

siswa. 

Tumbuhkan  

2.  Segalanya bertujuan - Melakukan 

permainan dan 

simulasi. 

Alami  

3.  Pengalaman 

sebelum pemberian 

nama/ 

mendefinisikan 

- Menggunakan alat 

peraga 

- Menemukan konsep 

matematika 

berdasarkan fasilitas 

dan lingkungan 

belajar yang tersedia 

- Proses matematisasi 

  

Namai  
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No. 
Prinsip quantum 

teaching 
Indikator yang sesuai 

Langkah-langkah 

quantum teaching 

4.  Mengakui setiap 

usaha 

- Mendiskusikan 

permasalahan. 

- Bekerja sama. 

- Menunjuk wakil 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 

Demonstrasi 

5.  Rayakan 

keberhasilan 

(umpan balik) 

- Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pelajaran dan 

mengaitkan konsep 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

- Guru bersama siswa 

memberikan 

penguatan terhadap 

keberhasilan 

pembelajaran yang 

dilakukan. 

Ulangi  

 

 

 

 

 

Rayakan 

(Sumber: Sumantri, 2015: 88-89) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan langkah-

langkah menurut Sumantri dalam menerapkan model quantum teaching 

yang terdiri dari enam langkah yaitu (1) tumbuhkan; menumbuhkan 

minat belajar siswa dengan penjelasan-penjelasan yang mengaitkan 

konsep matematika dengan pengetahuan awal siswa, (2) alami; siswa 

mengalami secara langsung atau nyata materi yang diajarkan melalui 

penugasan atau percobaan, (3) namai; siswa membuat kesimpulan 

berdasarkan informasi, fakta, atau rumus yang diperoleh, (4) 

demonstrasi; siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi, (5) 

ulangi; siswa menyimpulkan materi pelajaran dan mengaitkan konsep 

dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, dan (6) rayakan; 

pemberian umpan balik yang positif terhadap keberhasilan 

pembelajaran. 



19 

 

3. Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses pemerolehan ilmu yang berlangsung 

sepanjang hayat, sejak manusia dalam kandungan sampai akhir usia. 

Menurut Sumantri (2015: 2) belajar adalah suatu perubahan perilaku 

yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu 

ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan.  

Sedangkan menurut Susanto (2013: 4) belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil atau tujuan. 

Dengan demikian, belajar itu bukan sekedar mengingat atau menghafal 

saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami.  Menurut Siregar 

dan Hartini (2010: 5), belajar adalah proses yang kompleks yang 

terkandung beberapa aspek: (1) bertambahnya jumlah pengetahuan, (2) 

adanya kemampuan mengingat dan memproduksi, (3) adanya 

penerapan pengetahuan, (4) menyimpulkan makna, dan (5) 

menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas. Winataputra (2008: 1.8) 

berpendapat bahwa belajar diartikan sebagai penambahan, perluasan, 

dan pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan.  

Merujuk pada penjelasan beberapa ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku. 

Perubahan tersebut ditandai dengan bertambahnya pengetahuan, nilai, 

sikap, dan keterampilan serta dapat menerapkan dan mengaitkannya 

dengan realitas sebagai hasil dari pengalaman yang relatif bersifat 

permanen. 
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b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk 

menunjukan kegiatan guru dan siswa. Menurut Winataputra (2008: 

1.19) istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang 

berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Pengertian 

pembelajaran (instruction) menurut Carlos (dalam Sumantri, 2015: 2) 

merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan konsep 

belajar (learning).  

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 

butir 20 (2003: 3), menyebutkan pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik (siswa) dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Menurut Rusman (2014: 134-135) pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung.  

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat 

peneliti simpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi yang 

terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan 

lingkungan belajarnya. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara 

langsung atau tidak langsung. 

 

c. Kinerja Guru 

Guru sebagai seorang yang profesional bertugas sebagai 

pendidik, yang keprofesionalannya akan berimbas pada hasil belajar 

siswa. Berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
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Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya (2010: 5), kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses 

dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Menurut Susanto (2013: 29) kinerja guru ialah prestasi, hasil, 

atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran. Tugas guru sebagai 

pengajar mencakup kegiatannya merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengadakan penilaian terhadap 

pembelajaran tersebut. Selanjutnya Rusman (2014: 50) berpendapat 

bahwa kinerja guru sebagai wujud perilaku guru dalam proses 

pembelajaran yang dimulai dari merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

kinerja guru adalah wujud unjuk kerja atau perilaku guru dalam 

melaksanakan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar. Kinerja guru tersebut dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pembelajaran. 

 

d. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan salah satu indikator adanya proses berpikir 

dan berbuat atau melakukan tindakan. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005: 23) aktivitas adalah kegiatan. Aktivitas belajar 

siswa dapat diamati selama proses pembelajaran. Menurut Kasmadi 

(2014: 42) aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara 
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individu maupun rombongan, memiliki perencanaan belajar, strategi, 

media, tahapan tujuan tertentu, berhubungan dengan waktu dan tempat, 

serta aturan-aturan yang disepakati.  

Menurut Hanafiah & Suhana (2010: 23) aktivitas harus 

melibatkan seluruh aspek psikofisis siswa, baik jasmani maupun rohani 

sehingga perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, 

mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Dierich (dalam Hamalik, 2011: 90) membagi 

jenis aktivitas belajar dalam 8 kegiatan sebagai berikut. 

a. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi.  

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok 

mendengarkan suatu permainan, atau mendengarkan radio.  

d. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat out line 

atau rangkuman, dan mengerjakan tes, serta mengisi angket.  

e. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram, peta, dan pola.  

f. Kegiatan-kegiatan matrik: melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelengga-rakan permainan, serta menari dan berkebun.  

g. Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan dan membuat keputusan.  

h. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain.  

 

Bersandar pada pendapat para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala tindakan 

yang terdapat dalam kegiatan belajar baik berupa kegiatan melihat, 
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berbicara, mendengar, menulis, menggambar, melakukan percobaan, 

serta kegiatan mental dan emosional yang dapat menunjang terjadinya 

proses belajar. Adapun indikator aktivitas yang ingin dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah siswa dapat mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, diskusi, melakukan percobaan, demonstrasi, 

dan mengerjakan tes. 

 

e. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah salah satu tujuan yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran. Menurut Romiszowski (dalam Abdurrahman, 

2012: 26) hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu simbol 

pemrosesan masukan (inputs). Menurut Purwanto (2010: 46) hasil 

belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Hasil itu dapat 

berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Hannah & Michaelis (dalam Sani, 2013: 59) membagi hasil 

belajar menjadi tiga ranah yaitu (1) ranah kognitif meliputi interpretasi, 

perbandingan, klasifikasi, generalisasi, inferensi, analisis, sintesis, 

hipotesis, prediksi, dan evaluasi; (2) ranah afektif meliputi merespons, 

mengikuti, menerima, menyukai, mengintegrasikan, dan (3) ranah 

psikomotor meliputi meniru, mengikuti pola, penguasaan, menerapkan, 

dan improvisasi.  

Taksonomi Bloom (dalam Hernawan, 2010: 9.29) 

menetapkan tingkatan hasil belajar pada ranah kognitif meliputi 

(1) pengetahuan yaitu fase mengetahui; (2) pemahaman yaitu 

menerjemahkan, menafsirkan, memahami, dan menentukan; (3) 

penerapan yaitu memecahkan masalah; (4) analisis yaitu 

mengenal kesalahan, membedakan dan menganalisis; (5) 
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sintesis yaitu menghasilkan dan menyusun; dan (6) evaluasi 

yaitu menilai berdasarkan norma dan mempertimbangkan.  

Sedangkan Anderson (dalam Sumantri, 2015: 30) menentukan 

tingkatan ranah afektif meliputi receive (menerima), respond 

(menanggapi), value (nilai), organize (mengatur), internalize 

(menginternalisasi), characterize (karakter), wonder (keingintahuan), 

dan aspire (cita-cita). Selanjutnya Siropson (dalam Hernawan, 2010: 

9.30) menentukan jenjang hasil belajar psikomotor meliputi persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.  

Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran sehingga mengakibatkan 

perubahan tingkah laku dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Adapun indikator hasil belajar yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

pada ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. 

Pada ranah afektif meliputi menerima dan menanggapi melalui sikap 

santun, serta mempraktikan dan menginternalisasi melalui sikap 

percaya diri. Sedangkan pada ranah psikomotor meliputi (1) kesiapan 

yaitu melakukan instruksi verbal guru, (2) gerakan terbimbing yaitu 

mengerjakan tugas pada Lembar Kerja Siswa (LKS), (3) gerakan 

kompleks yaitu membuat karya/produk hasil belajar, dan (4) kreativitas 

yaitu terampil membuat mind mapping. 
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4. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada pada setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan 

tinggi. Terkait dengan pengertian matematika menurut Johnson dan 

Myklebust (dalam Abdurrahman, 2012: 202) matematika adalah simbol 

yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan ruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudahkan berfikir. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 416) 

menjelaskan bahwa: 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik (siswa) mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik (siswa) dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

kerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

(siswa) dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Menurut Suwangsih (2006: 3) matematika terbentuk dari 

pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian, 

pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis 

dengan penalaran dalam struktur kognitif sehingga terbentuklah 

konsep-konsep matematika yang dimanipulasi melalui bahasa 

matematika atau notasi matematika yang bernilai universal.  

Kesimpulan dari pengertian matematika yang peneliti dapat 

ambil adalah bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar. Matematika adalah suatu ilmu yang tersusun 
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dari konsep-konsep abstrak hasil berpikir logis, dan dimanipulasi 

melalui bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai 

universal. 

 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar tentu 

berbeda dengan jenjang menengah ataupun pendidikan tinggi. Menurut 

Muhsetyo (2008: 1.26) pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik (siswa) melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik (siswa) 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 

Teori pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar yang 

diungkapkan oleh Heruman (2008: 4–5) menjelaskan bahwa dalam 

proses pembelajaran diharapkan adanya reinvention (penemuan 

kembali) secara informal dalam pembelajaran di kelas dan harus 

menampakkan adanya keterkaitan antar konsep. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa.  

Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar 

lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga konsep 

dan prosedur matematika akan lebih mudah dipahami dan akan lebih 

tahan lama diingat oleh siswa. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri 

pembelajaran matematika di SD menurut Suwangsih (2006: 25–26) 

sebagai berikut.  

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. 

Metode spiral ini melambangkan adanya keterkaitan antar 
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materi satu dengan yang lainnya. Topik sebelumnya dapat 

menjadi prasyarat untuk memahami topik berikutnya atau 

sebaliknya.  

b. Pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap. Materi 

pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap yang 

dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju 

konsep yang lebih kompleks.  

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, 

sedangkan matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, 

karena sesuai tahap perkembangan siswa maka 

pembelajaran matematika di SD digunakan pendekatan 

induktif.  

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.  

e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Konsep 

matematika tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi 

sebaliknya siswalah yang harus mengonstruksi konsep 

tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar hendaknya merujuk 

pada pemberian pembelajaran yang bermakna melalui konstruksi 

konsep-konsep yang saling berkaitan hingga adanya reinvention 

(penemuan kembali). Meski penemuan ini bukan baru, namun bagi 

siswa penemuan tersebut merupakan sesuatu yang baru. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut.  

1. Listyawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kuantum Berbantuan Peta Pikiran terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPA Kelas V SD ”, yang 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model 
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pembelajaran kuantum berbantuan peta pikiran dan kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh 

Listyawati (2013) memiliki kesamaan yaitu penerapan model 

pembelajaran kuantum dan peta pikiran pada siswa sekolah dasar. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran, subjek dan jenis 

penelitian, serta variabel terikat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IV 

pada mata pelajaran matematika. Variabel terikat yang diteliti adalah 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Bahadin M. dan Yusuf (2014) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul 

“An Investigation the Effect of Quantum Teaching Approach on Primary 

School 7th Grade Students’ Science Achievement, Retention and Attitude”, 

yang menunjukkan bahwa quantum teaching memengaruhi prestasi 

akademik, retensi dan sikap yang ditandai dengan sikap positif siswa. Hal 

ini membuktikan bahwa model quantum teaching mampu memberikan 

dampak positif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian yang 

dilakukan Bahadin M. dan Yusuf (2014) memiliki kesamaan yaitu 

penerapan model quantum teaching pada siswa sekolah dasar. Selain itu, 

terdapat kesamaan pada variabel terikat yang diukur yaitu aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Sedangkan perbedaannya yaitu selain model quantum 

teaching, peneliti menggunakan mind mapping dalam menerapkan 

quantum teaching. Selain itu, penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk 

pembelajaran matematika kelas IV dengan jenis metode penelitian yaitu 

penelitian tindakan kelas. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan observasi di kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan, kajian 

teori, dan penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

mendapatkan sejumlah data dan informasi yang mendasari dilakukannya 

penelitian ini. Maka peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian. 

Quantum teaching merupakan model pembelajaran yang dalam penelitian 

ini dikolaborasikan dengan penerapan mind mapping. Langkah-langkah 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching diawali dengan 

menumbuhkan minat belajar siswa dengan penjelasan-penjelasan yang 
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soal yang diberikan guru. 

6. Guru belum optimal 

mengadakan variasi 

model, strategi, metode 

dan media pembelajaran. 

Penerapan 

mind 

mapping 

dalam model 

quantum 

teaching 

Aktivitas dan 

hasil belajar 

memenuhi 

indikator  

yang telah 

ditentukan 

Tumbuhkan 

Alami 

Namai 

Demonstrasi 

Ulangi 

Rayakan 

Mind 

Mapping 

INPUT 
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mengaitkan konsep matematika dengan pengetahuan awal siswa. Kemudian 

siswa mengalami secara langsung atau nyata materi yang diajarkan melalui 

penugasan atau percobaan. Setelah mengerjakan tugas atau melakukan 

percobaan siswa membuat kesimpulan berdasarkan informasi, fakta, atau 

rumus yang diperoleh dalam bentuk mind mapping. Berdasarkan kesimpulan 

yang diperoleh, siswa mempresentasikan karya/produk hasil belajar. Secara 

bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan menyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada akhir 

pembelajaran guru memberi umpan balik yang positif terhadap keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Hasil yang diharapkan melalui penerapan mind mapping dalam model 

quantum teaching pada pembelajaran matematika adalah meningkatnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikator aktivitas belajar yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah siswa dapat mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan pendapat, diskusi, melakukan percobaan, 

demonstrasi, dan mengerjakan tes. Indikator hasil belajar pada ranah kognitif 

meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Pada ranah afektif meliputi 

menerima dan menanggapi melalui sikap santun, serta mempraktikan dan 

menginternalisasi melalui sikap percaya diri. Sedangkan pada ranah 

psikomotor meliputi (1) kesiapan yaitu melakukan instruksi verbal guru, (2) 

gerakan terbimbing yaitu mengerjakan tugas pada Lembar Kerja Siswa (LKS), 

(3) gerakan kompleks yaitu membuat karya/produk hasil belajar, dan (4) 

kreativitas yaitu terampil membuat mind mapping. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka pikir di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas yaitu “jika 

pada pembelajaran matematika menerapkan mind mapping dalam model 

quantum teaching dengan langkah-langkah yang tepat, maka aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan akan meningkat”. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Wardhani (2008: 1.4) mengemukakan penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.  

Menurut Kunandar (2013: 44-45) penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilakukan secara kolaboratif dengan jalan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di kelas melalui treatment tertentu dalam suatu siklus. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan berupa kegiatan bersiklus dan 

dilaksanakan secara kolaboratif bersama guru mata pelajaran matematika, guru 

kelas dan peneliti lain selaku teman sejawat. Kegiatan setiap siklus dilakukan 

dengan empat kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi (Sanjaya, 2013: 176). Berikut ini merupakan gambar alur siklus 

penelitian tindakan kelas menurut Arikunto.   
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Gambar 3.1 Alur siklus penelitian tindakan kelas. 

    (Sumber: Arikunto, 2013: 137) 

 

C. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 8 Metro Selatan. Terletak 

di Jalan Gembira No. 47 Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro 

Selatan Kota Metro.  

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai 

dengan April 2016. Terhitung sejak penelitian pendahuluan sampai ujian 

dan perbaikan skripsi. 

Perencanaan I 

SIKLUS I 

Pengamatan I 

Perencanaan II 

SIKLUS II 

Pengamatan II 

Refleksi I Pelaksanaan I 

Refleksi II Pelaksanaan II 
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D. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif antara 

peneliti dengan guru SD Negeri 8 Metro Selatan serta peneliti lain selaku teman 

sejawat. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 8 

Metro Selatan dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, terdiri dari 16 orang 

laki-laki dan 14 orang perempuan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Nontes 

Data yang dikumpulkan dalam teknik nontes ini berupa data 

kualitatif. Data kualitatif ini ditransformasikan ke data kuantitatif dengan 

pemberian skor. Hasil dari jumlah skor dikembalikan kedalam data 

kualitatif dengan cara menggolongkan hasil tersebut kedalam kategori pada 

setiap instrumen yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Teknik nontes dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat yang 

bertindak sebagai observer menggunakan lembar observasi dengan cara 

melingkari skor untuk mengamati kinerja guru dan memberikan tanda cek 

list untuk mengamati aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif dan 

psikomotor siswa selama proses pembelajaran. 

 

2. Teknik Tes 

Teknik tes merupakan prosedur atau cara untuk mendapatkan data 

yang bersifat kuantitatif (angka) berupa nilai-nilai siswa untuk mengetahui 
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hasil belajar dalam ranah kognitif. Tes dilaksanakan pada pertemuan kedua 

di masing-masing siklus, dan tes yang dikerjakan siswa berupa soal esai. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah 

pemberian tindakan dalam proses pembelajaran. 

 

F. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

sebagai berikut. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas selama 

proses pembelajaran baik yang ditunjukkan oleh guru maupun siswa sesuai 

dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh data mengenai kinerja guru, aktivitas belajar, dan hasil 

belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotor.  

a) Lembar Observasi Kinerja Guru 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kinerja guru 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Instrumen penilaian kinerja guru. 

Aspek yang Diamati Skor 

 
  
Kegiatan Pendahuluan  
  Apersepsi dan Motivasi  
  
1 

Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman siswa atau pembelajaran sebelumnya. 
1 2 3 4 5 

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 1 2 3 4 5 

3 Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran. 1 2 3 4 5 

4 
Mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 
1 2 3 4 5 
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Aspek yang Diamati Skor 
 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

 
 

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa. 1 2 3 4 5 

2 
Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, 

kerja kelompok, dan melakukan observasi. 1 2 3 4 5 

Kegiatan Inti 
 

Penguasaan Materi Pelajaran 
 

1 
Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 

pembelajaran. 1 2 3 4 5 

2 
Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan, perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata. 1 2 3 4 5 

3 
Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan 

tepat. 1 2 3 4 5 

4 
Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari 

konkrit ke abstrak). 1 2 3 4 5 

Penerapan Mind Mapping dalam Model Quantum Teaching 
 

1 

Menumbuhkan minat belajar siswa dengan penjelasan-

penjelasan yang mengaitkan materi dengan kehidupan 

sekitar siswa. 

1 2 3 4 5 

2 Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya.  1 2 3 4 5 

3 
Membimbing kelompok diskusi untuk menemukan dan 

mengumpulkan informasi, fakta, atau rumus. 
1 2 3 4 5 

4 
Memfasilitasi siswa dalam membuat mind mapping 

berdasarkan informasi yang diperoleh. 1 2 3 4 5 

5 
Membimbing siswa saat mendemonstrasikan hasil kerja 

kelompok. 1 2 3 4 5 

6 
Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan hasil 

belajar. 1 2 3 4 5 

7 
Memberikan apresiasi yang positif terhadap usaha siswa 

selama proses pembelajaran. 1 2 3 4 5 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 
 

1 
Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 

sumber belajar. 
1 2 3 4 5 

2 
Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran. 1 2 3 4 5 

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar. 1 2 3 4 5 

4 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran. 1 2 3 4 5 

Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran 
 

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi 

antara guru, siswa, dan sumber belajar. 
1 2 3 4 5 

2 Merespon positif partisipasi siswa. 1 2 3 4 5 

3 Menunjukan sikap terbuka terhadap respon siswa. 1 2 3 4 5 
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Aspek yang Diamati Skor 
 

4 
Menumbuhkan kecerian dan antusiasme siswa dalam 

belajar. 
1 2 3 4 5 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran  

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1 2 3 4 5 
2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1 2 3 4 5 

Kegiatan Penutup 
 

Menutup Pembelajaran 
 

1 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa. 
1 2 3 4 5 

2 Memberikan tes lisan atau tulisan. 1 2 3 4 5 

3 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

kegiatan berikutnya dan tugas di rumah. 
1 2 3 4 5 

Jumlah nilai  

Nilai rata-rata  

Kategori  

(Sumber: Kemendikbud, 2014: 130-132) 

 

Tabel 3.2 Rubrik penilaian kinerja guru. 

 

Skor Kategori Indikator 

5 
Sangat 
baik 

Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan sangat baik, guru melakukannya 

dengan sempurna dan tanpa kesalahan. 

4 Baik 

Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan baik, guru melakukannya dengan dua 

kesalahan. 

3 
Cukup 
baik 

Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan cukup baik, guru melakukannya 

dengan tiga kesalahan. 

2 Kurang 

Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan kurang baik, guru melakukannya 

dengan lebih dari lima kesalahan. 

1 
Sangat 
kurang 

Aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh 

guru 

 (Sumber: Poerwanti, 2008: 7.8) 
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b) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas 

belajar siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

No 
Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai 
Jum- 

lah 
A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                       

2.                       

3.                       
Dst.                       
Jumlah                      

 

Keterangan: 

 
A : Melakukan interaksi dengan teman atau guru saat diskusi 

kelompok. 
B : Mencari tahu dalam menemukan jawaban atas tugas kelompok 

yang diberikan. 

C : Mengangkat tangan saat bertanya atau mengemukakan pendapat. 
D : Melakukan demonstrasi hasil kerja kelompok. 

= E : Mengerjakan tes yang telah disediakan. 

  (Sumber: Sudjana, 2010: 32) 

Tabel 3.4 Rubrik penilaian aktivitas belajar siswa. 

Skor Kategori Indikator 

4 
Sangat 

aktif 

Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sempurna, dan siswa 

terlihat sangat aktif. 

3 Aktif 

Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa 

melakukannya dengan satu kesalahan, dan siswa 

terlihat aktif. 

2 
Cukup 

aktif 

Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan dua kesalahan, dan 

siswa terlihat cukup aktif. 

1 
Kurang 

aktif 

Dilaksanakan dengan kurang baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan tiga kesalahan, dan 

siswa terlihat kurang aktif. 

(Sumber: Kunandar, 2010: 227) 
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c) Lembar Observasi Hasil Belajar Afektif Siswa 

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar afektif siswa 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Lembar observasi hasil belajar afektif siswa. 

No 
Nama 

siswa 

Sikap yang dinilai 

Jumlah Santun Percaya diri 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.           

2.           

3.           

Dst.           

Jumlah          

 

Tabel 3.6 Indikator hasil belajar afektif siswa 

No. Sikap Indikator 

1.  Santun a. Menerima nasihat guru 

b. Menghindari permusuhan 

c. Menjaga perasaan orang lain 

d. Menjaga ketertiban 

e. Berbicara dengan tenang 

2.  Percaya 

diri 

a. Pantang menyerah 

b. Berani bertanya atau menjawab pertanyaan 

c. Berani menyatakan pendapat 

d. Mampu membuat keputusan dengan cepat 

e. Berani presentasi di depan kelas 

 (Sumber: Kemendikbud, 2014: 75) 

 

Tabel 3.7 Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa. 

Skor Kategori Indikator 

4 Sangat baik Apabila siswa melakukan semua indikator 

3 Baik Apabila siswa melakukan 3-4 indikator 

2 Cukup baik Apabila siswa melakukan 1-2 indikator 

1 Kurang baik 
Apabila siswa tidak melakukan satupun 

yang sesuai dengan indikator 

(Sumber: Rusman, 2014: 98) 
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d) Lembar Observasi Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar psikomotor 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa. 

No 
Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Jum- 

lah A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.                   

2.                   

3.                   
Dst.                   

Jumlah                  

 

Keterangan: 

 

A : Melakukan instruksi verbal guru. 

B : Mengerjakan tugas pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

C : Membuat karya/produk hasil belajar. 

D : Terampil membuat mind mapping. 

  (Sumber: Kunandar, 2013: 256) 

 

Tabel 3.9 Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa. 

Skor Kategori Indikator 

4 
Sangat 

terampil 

Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sempurna, dan siswa 

terlihat sangat aktif. 

3 Terampil 

Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa 

melakukannya dengan satu kesalahan, dan siswa 

terlihat aktif. 

2 
Cukup 

terampil 

Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan dua kesalahan, dan 

siswa terlihat cukup aktif. 

1 
Kurang 

terampil 

Dilaksanakan dengan kurang baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan tiga kesalahan, dan 

siswa terlihat kurang aktif. 

(Sumber: Kunandar, 2010: 227) 

 

 



41 

 

2. Soal Tes 

Instrumen soal tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

kognitif serta mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran melalui 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching. Soal tes yang 

digunakan berupa tes formatif berbentuk esai sebanyak 5 nomor untuk 

masing-masing kompetensi dasar. Kisi-kisi instrumen soal yang digunakan 

sebagai berikut. 

Kisi-Kisi Soal Formatif Matematika 

 

Sekolah : SD Negeri 8 Metro Selatan 

Kelas : IV (empat) 

Semester : II (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan 

    masalah 

 

Tabel 3.10 Kisi-kisi soal formatif matematika. 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Kelas 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Nomor 

Soal Contoh Soal 

Esai 

1.  6.1 

Menjelaskan 

arti pecahan 

dan 

urutannya 

IV Bilangan 

pecahan 

dan 

lambang-

nya 

1. Menyatakan 

sebagian 

dari 

keseluruhan 

sebagai 

bilangan 

pecahan. 

2. Menyatakan 

pecahan 

dalam 

bentuk 

gambar. 

3. Menentukan 

letak 

pecahan 

pada garis 

bilangan. 

2 (a-b) 

 

 

 

1 (a-d) 

 

 

4 (a-b) 

1. Nyatakan 

nilai 

pecahan 

berikut 

dengan 

mengarsir 

atau 

mewarnai 

gambar 

dengan 

tepat! 

a.  
3

4
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No. 
Kompetensi 

Dasar 
Kelas 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Nomor 

Soal Contoh Soal 
Esai 

    4. Memban-

dingkan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

5. Mengurut-

kan pecahan 

berpenye-

but sama 

3 (a-d) 

 

 

 

5 (a-b) 

3. Bandingkan

-lah dengan 

tanda >, < 

dan = untuk 

pecahan 

berikut! 

a. 
4

6
… 

6

6
 

b. 
10

10
… 

10

10
 

2.  6.2 

Menyederha

nakan 

berbagai 

bentuk 

pecahan 

IV Pecahan 

Senilai 

1. Menentukan 

pecahan-

pecahan yang 

senilai dari 

suatu 

pecahan. 

 

2. Menyeder-

hanakan 

pecahan. 

 

3. Menjelaskan 

pecahan 

sebagai 

operasi 

pembagian. 

 

4. Memecahkan 

masalah 

tentang 

pecahan 

sebagai 

pembagian. 

1, 2, 

3 (a-b) 

 

 

 

 

 

4 (a-d) 

 

 

 

5 (a) 

 

 

 

 

 

5 (b) 

 

1. Tentukan 

pecahan 

senilai 

melalui 

cara 

mengali 

dengan 

bilangan 

yang 

sama!   
1

3
=  

1 × …

3 × …
 

 

   =
… × 5

… × 5
 

 

=
…

…
 

 

4. Tuliskan 

pecahan 

sederhana 

yang 

senilai 

dengan 

pecahan 

berikut! 

 

a. 
4

6
  = 

b. 
8

10
= 
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G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data dianalisis 

menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. 

1. Teknik Analisis Kualitatif 

a. Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

N =
R

SM
 × 100 

Keterangan: 

N  = nilai yang dicari 

R  = skor yang diperoleh guru  

SM    = skor maksimum 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori keberhasilan kinerja 

guru sebagai berikut. 

Tabel 3.11 Kategori keberhasilan kinerja guru. 

Nilai Kategori 
N>80 Sangat baik 

60<N≤80 Baik 
40<N≤60 Cukup baik 

20<N≤40 Kurang baik 

N<20 Sangat kurang 
(Sumber: Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

b. Aktivitas belajar siswa 

1) Nilai aktivitas belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

Ns =
R

SM
 × 100 

Keterangan: 

Ns = nilai  

R = jumlah skor yang diperoleh  
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SM = skor maksimum 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai aktivitas 

belajar sebagai berikut. 

Tabel 3.12 Kategori nilai aktivitas belajar siswa. 

No 

Konversi nilai 

Ketegori 
Nilai angka Skala 1-4 

Nilai 

mutu 

1 81 – 100 4 A Sangat Aktif 

2 66 – 80,9 3 B Aktif 

3 51 – 65,9 2 C Cukup Aktif 

4 0   – 50,9 1 D Kurang Aktif 

  (Sumber: Kemendikbud, 2014: 108) 

 

2) Persentase ketuntasan nilai aktivitas belajar siswa dengan kategori 

“Aktif” secara klasikal diperoleh dengan rumus: 

% nilai aktivitas klasikal =
∑ Siswa berkategori aktif

∑ Siswa
 × 100% 

 (Sumber: Aqib, dkk., 2009:41) 

Tabel 3.13 Kategori persentase aktivitas belajar secara klasikal. 

 

Siswa aktif (%) Kategori 

81-100 Sangat aktif 

66-80 Aktif 

51-65 Cukup aktif 

0-50 Kurang aktif 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

c. Hasil belajar afektif siswa 

1) Nilai afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

Na =
R

SM
 × 100 
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Keterangan: 

Na = nilai afektif 

R = jumlah skor yang diperoleh  

SM = skor maksimum 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar afektif siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.14 Kategori hasil belajar afektif siswa. 

No 
Konversi nilai 

Ketegori 
Nilai angka Skala 1-4 Nilai mutu 

1 81 – 100 4 A Sangat Baik 

2 66 – 80,9 3 B Baik 

3 51 – 65,9 2 C Cukup Baik 

4 0   – 50,9 1 D Kurang Baik 

 (Sumber: Kemendikbud, 2014: 108) 

 

2) Persentase hasil belajar afektif siswa dengan kategori “Baik” secara 

klasikal diperoleh dengan rumus: 

% nilai afektif klasikal =
∑ Siswa berkategori baik

∑ Siswa
 × 100% 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41) 

 

Tabel 3.15 Kategori persentase hasil belajar afektif secara klasikal. 

Siswa baik (%) Kategori 

81-100 Sangat baik 

66-80 Baik 

51-65 Cukup baik 

0-50 Kurang baik 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 
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d. Hasil belajar psikomotor siswa 

1) Nilai psikomotor siswa diperoleh dengan rumus: 

Np =
R

SM
 × 100 

Keterangan: 

NP = nilai psikomotor 

R = jumlah skor yang diperoleh  

SM   = skor maksimum 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar psikomotor siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.16 Kategori hasil belajar psikomotor siswa. 

No 

Konversi nilai 

Ketegori Nilai 

angka 
Skala 1-4 

Nilai 

mutu 

1 81 – 100 4 A Sangat terampil 

2 66 – 80,9 3 B Terampil 

3 51 – 65,9 2 C Cukup terampil 

4 0   – 50,9 1 D Kurang terampil 

 (Sumber: Kemendikbud, 2014: 108) 

 

2) Persentase ketuntasan nilai psikomotor siswa dengan kategori 

“terampil” secara klasikal diperoleh dengan rumus: 

% nilai psikomotor =
∑ Siswa berkategori terampil

∑ Siswa
 × 100% 

 (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Tabel 3.17 Kategori persentase hasil belajar psikomotor klasikal. 

 

Siswa terampil (%) Kategori 

81-100 Sangat terampil 

66-80 Terampil 
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Siswa terampil (%) Kategori 

51-65 Cukup terampil 

0-50 Kurang terampil 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

a) Tes hasil belajar secara individual 

Nk =
SP

SM
 × 100 

Keterangan: 

NK   = nilai kognitif 

SP  = skor perolehan dari jawaban yang benar pada tes 

SM  = skor maksimal dari tes 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Depdiknas, 2006: 26) 

Ketuntasan individual jika siswa memperoleh nilai ≥ 66 

Tabel 3.18 Kategori hasil belajar kognitif siswa. 

No Nilai angka Ketegori 

1 81 – 100 Sangat Baik 

2 66 – 80,9 Baik 

3 51 – 65,9 Cukup 

4 0   – 50,9 Kurang 

(Sumber: Kemendikbud, 2014: 108) 

b) Nilai rata-rata seluruh siswa  

X̅ =  
∑ X

N
  

Keterangan: 

X̅  = nilai rata-rata kelas  
∑ X = jumlah seluruh nilai siswa 

N  = banyaknya siswa 

(Sumber: Sudjana, 2009: 109) 
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c) Persentase hasil belajar kognitif siswa yang memiliki nilai ≥ 66 (tuntas) 

secara klasikal diperoleh dengan rumus: 

% nilai kognitif klasikal =
∑ Siswa tuntas

∑ Siswa
 × 100% 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41) 

Tabel 3.19 Kategori persentase ketuntasan belajar kognitif siswa. 

Tingkat keberhasilan (%) Kategori 

81-100 Sangat tinggi 

66-80 Tinggi 

51-65 Sedang 

0-50 Rendah 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

H. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Urutan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Kelas IV SD 

Negeri 8 Metro Selatan adalah sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahapan perencanaan yang dilakukan adalah: 

1) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk 

menentukan materi dengan berpedoman pada permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan 

melalui penerapan mind mapping dalam model quantum 

teaching. 
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3) Pembuatan perangkat pembelajaran yang diperlukan (pemetaan, 

silabus, RPP, dan instrumen tes) yang berpedoman pada 

permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. 

4) Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5) Menyiapkan instrumen penilaian, sarana, dan prasarana 

pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan adalah merujuk pada 

skenario pembelajaran yang telah dirancang. Kompetensi dasar pada 

siklus I adalah “menjelaskan arti pecahan dan urutannya”. Kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan mind mapping dalam model quantum 

teaching terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 

1) Kegiatan Pembukaan 

a) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran (misalnya menata tempat duduk untuk 

pembelajaran, menertibkan siswa, berdo’a, dan mengecek 

kehadiran siswa). 

b) Guru menyampaikan apersepsi dengan menunjukkan gambar 

lingkungan rumahku. Melalui gambar tersebut guru mengaitkan 

jumlah masing-masing jenis hewan dengan materi pecahan 

sebagai bagian keseluruhan. Pada pertemuan kedua guru 

melibatkan siswa dalam pembahasan pekerjaan rumah tentang 

garis bilangan pecahan. 
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c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan 

memberikan motivasi. 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Tumbuhkan, guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan 

penjelasan-penjelasan yang mengaitkan dengan kehidupan 

sekitar, memikat siswa dengan hal-hal unik, membuat siswa 

tertarik atau penasaran tentang materi bilangan pecahan dan 

lambangnya. 

b) Alami, guru membagi kelompok yang terdiri dari 6 kelompok 

secara heterogen. Guru membagikan LKS kepada siswa untuk 

membangun konsep tentang bilangan pecahan dan lambangnya 

yang telah disediakan langkah-langkah kegiatannya oleh guru. 

c) Namai, siswa secara berkelompok dengan bimbingan guru 

menyimpulkan hasil pengamatan berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh dan mewujudkannya dalam bentuk mind mapping. 

d) Demonstrasi, perwakilan dari masing-masing kelompok 

mendemonstrasikan hasil diskusi secara bergantian tentang 

bilangan pecahan dan lambangnya. Ketika kelompok 

mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan, kelompok yang 

lain memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting. 

e) Ulangi, untuk memperkuat pemahaman siswa maka guru dan 

siswa membahas hasil diskusi secara bersama-sama dan 

menyelesaikan soal-soal yang bekaitan dengan bilangan pecahan 
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dan lambangnya. 

f) Rayakan, setelah selesai melalui semua tahapan, guru mengajak 

siswa merayakan pembelajaran dengan bersama-sama 

menyanyikan lagu “Siapa paling pintar”. 

 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran secara bersama-sama. 

b) Guru memberikan tes formatif untuk menilai ketercapaian 

indikator hasil belajar kognitif. 

c) Guru memberikan tindak lanjut, yaitu pemberian tugas rumah 

sebagai pendalaman. 

d) Guru memberi motivasi dan penguatan kepada siswa tentang 

pentingnya terus belajar setiap waktu. 

e) Salam penutup. 

 

c. Pengamatan 

Observer mengamati kinerja guru, aktivitas belajar, hasil belajar 

afektif, dan hasil belajar psikomotor selama pembelajaran berlangsung. 

Penilaian kinerja guru diamati dengan cara melingkari skor pada lembar 

observasi. Sedangkan aktivitas belajar, hasil belajar afektif, dan hasil 

belajar psikomotor diamati dengan cara memberikan cek list pada 

lembar observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat. 
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d. Refleksi 

Peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis 

kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru selama proses pembelajaran, 

aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa. Analisis tersebut sebagai acuan 

perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

tindakan kelas. Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan 

perencanaan pada siklus berikutnya dengan membuat rencana tindakan 

baru dengan harapan agar pembelajaran menjadi lebih baik. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk 

menentukan materi dengan berpedoman pada permendiknas nomor 

22 tahun 2006 tentang standar isi. 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui penerapan 

mind mapping dalam model quantum teaching. 

3) Pembuatan perangkat pembelajaran yang diperlukan (pemetaan, 

silabus, RPP, dan instrumen tes) yang berpedoman pada 

permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. 

4) Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5) Menyiapkan instrumen penilaian, sarana, dan prasarana pendukung 
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yang diperlukan dalam pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengelola 

proses pembelajaran matematika melalui penerapan mind mapping 

dalam model quantum teaching. Kompetensi dasar pada siklus II adalah 

“menyederhanakan berbagai bentuk pecahan”. Penerapannya mengacu 

pada hasil dari tahap perencanaan. Secara rinci pelaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pembukaan 

a) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran (misalnya menata tempat duduk, menertibkan 

siswa, berdo’a, dan mengecek kehadiran siswa). 

b) Guru menyampaikan apersepsi dengan menunjukkan papan-

papan pecahan senilai dan gambar pizza untuk menyelesaikan 

masalah tentang pecahan sebagai operasi pembagian. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi dan 

memberikan motivasi. 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Tumbuhkan, guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan 

penjelasan-penjelasan yang mengaitkan dengan kehidupan 

sekitar, memikat siswa dengan hal-hal unik, membuat siswa 

tertarik atau penasaran tentang materi pecahan senilai dan 
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pecahan sebagai operasi pembagian. 

b) Alami, guru membagi kelompok yang terdiri dari 6 kelompok 

secara heterogen. Guru membagikan LKS kepada siswa untuk 

membangun konsep tentang pecahan senilai dan pecahan sebagai 

operasi pembagian yang telah disediakan langkah-langkah 

kegiatannya oleh guru. 

c) Namai, siswa secara berkelompok dengan bimbingan guru 

menyimpulkan hasil pengamatan/percobaan berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh dan mewujudkannya dalam bentuk 

mind mapping. 

d) Demonstrasi, perwakilan dari masing-masing kelompok 

mendemonstrasikan hasil diskusi secara bergantian tentang 

pecahan senilai dan pecahan sebagai operasi pembagian. Ketika 

kelompok mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan, 

kelompok yang lain memperhatikan. 

e) Ulangi, untuk memperkuat pemahaman siswa maka guru dan 

siswa membahas hasil diskusi secara bersama-sama dan 

menyelesaikan soal-soal yang bekaitan dengan pecahan senilai 

dan pecahan sebagai operasi pembagian.  

f) Rayakan, setelah selesai melalui semua tahapan, guru mengajak 

siswa merayakan pembelajaran dengan bersama-sama 

menyanyikan lagu “Disini senang disana senang”. Guru bersama 

siswa menempelkan mind mapping terbaik di kertas karton yang 

terletak di belakang kelas. 
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3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran 

secara bersama-sama. 

b) Guru memberikan tes formatif untuk menilai ketercapaian 

indikator hasil belajar kognitif. 

c) Guru memberi umpan balik dan motivasi kepada siswa tentang 

pentingnya terus belajar setiap waktu. 

d) Salam penutup. 

 

c. Pengamatan 

Observer mengamati kinerja guru, aktivitas belajar, hasil belajar 

afektif, dan hasil belajar psikomotor selama pembelajaran berlangsung. 

Penilaian kinerja guru diamati dengan cara melingkari skor pada lembar 

observasi. Sedangkan aktivitas belajar, hasil belajar afektif, dan hasil 

belajar psikomotor diamati dengan cara memberikan cek list pada lembar 

observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat. 

 

d. Refleksi 

Peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis 

kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru, aktivitas belajar, dan hasil 

belajar siswa. Analisis tersebut sebagai acuan perbaikan kinerja guru dan 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian tindakan kelas.  
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I. Indikator Keberhasilan 

Penerapan mind mapping dalam model quantum teaching pada 

pembelajaran matematika kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan dikatakan 

berhasil apabila: 

1) Persentase jumlah siswa aktif mengalami peningkatan dari satu siklus ke 

siklus berikutnya, sehingga siswa yang aktif mencapai ≥75% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas tersebut. 

2) Persentase hasil belajar afektif yang memperoleh kategori “Baik” 

mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya, sehingga 

mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

3) Persentase hasil belajar psikomotor yang memperoleh kategori “Terampil” 

mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya, sehingga 

mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

4) Persentase hasil belajar kognitif siswa yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya, sehingga mencapai 

≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian melalui penerapan mind 

mapping dalam model quantum teaching siswa kelas IV SD Negeri 8 Metro 

Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan mind mapping dalam model quantum teaching dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pada siklus I, nilai  rata-rata aktivitas 

belajar siswa sebesar 59,46 dengan persentase ketuntasan sebesar 56,67% 

(kategori cukup aktif). Pada siklus II sebesar 70,08 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 76,67% (kategori aktif).   

2. Penerapan mind mapping dalam model quantum teaching dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar meliputi 3 ranah yaitu 

afektif, psikomotor, dan kognitif. Pada siklus I, rata-rata nilai afektif siswa 

sebesar 63,54 dengan persentase ketuntasan sebesar 63,33% (kategori cukup 

baik). Pada siklus II sebesar 73,65 dengan persentase ketuntasan sebesar 

83,33% (kategori sangat baik). Rata-rata nilai psikomotor siswa pada siklus 

I sebesar 66,93 dengan persentase ketuntasan sebesar 63,33%, (kategori 

cukup terampil). Pada siklus II sebesar 73,18 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 83,33% (kategori sangat terampil). Rata-rata nilai kognitif siswa 
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pada siklus I sebesar 72,17 dengan persentase ketuntasan sebesar 66,67% 

(kategori tinggi). Pada siklus II sebesar 82,33 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 83,33% (kategori sangat tinggi). 

 

B. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  tersebut,  peneliti 

memberikan  saran  dalam  memperbaiki  aktivitas dan hasil  belajar melalui 

penerapan mind mapping dalam model quantum teaching, yaitu: 

1. Bagi siswa 

Diharapkan siswa selalu aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menggunakan model quantum teaching dan terampil 

membuat mind mapping. Siswa dapat menggunakan mind mapping sebagai 

strategi belajar di luar pembelajaran formal di sekolah, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengetahuan yang bersifat komprehensif dan dapat me-recall 

materi pelajaran yang telah dipelajari dengan mudah. 

2. Bagi guru 

Diharapkan guru lebih berani berinovasi untuk menerapkan mind 

mapping dalam model quantum teaching serta menyediakan media 

pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Guru dapat menggunakan 

mind mapping serta model pembelajaran quantum teaching sebagai inovasi 

dalam mewujudkan tujuan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

kualitas kinerja guru. 
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3. Bagi sekolah 

Diharapkan sekolah dapat menyediakan fasilitas penunjang yang 

mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan. Salah satunya dengan penerapan mind mapping dalam 

model quantum teaching sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas bagi SD 

Negeri 8 Metro Selatan. 

4. Bagi penelitian berikutnya 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi 

peneliti lain untuk dapat menerapkan mind mapping dalam model 

pembelajaran lain dengan materi yang berbeda. Selain itu, model quantum 

teaching juga dapat diterapkan melalui perpaduan dengan pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran yang lain, sesuai dengan kebutuhan dan 

lingkungan belajar siswa. 
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