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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada materi pokok bilangan pecahan dengan 

menggunakan model Quantum teaching  di kelas VII SMP Negeri 5 Tebing 

Tinggi T.A. 2013/2014. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( PTK ) yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus I terdiri dari 2 pertemuan dan pada siklus II 

terdiri dari 1 pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 5 Tebing 

Tinggi T.A.2013/2014 yang berjumlah 40 orang. Objek penelitian ini adalah 

upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan 

menerapkan Model Quantum Teaching pada materi pokok bilangan pecahan. 

 Data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan tes kemampuan 

pemecahan masalah yang berbentuk uraian yakni tes awal sebanyak 3 soal, tes 

kemampuan pemecahan masalah  siklus I sebanyak 4 soal dan tes kemampuan 

pemecahan masalah siklus II sebanyak 4 soal. Dari tes awal diperoleh persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 5% dengan rata – rata 21,25% dan pada siklus I terjadi 

peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 45% dengan nilai rata – rata 

60,50 dan pada siklus II terjadi peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

87,5% dengan rata – rata 88,75. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil tes yang 

diberikan kepada siswa dari segi aspek pemecahan masalah yakni pada siklus I 

diperoleh 28 siswa ( 70%) yang dapat memahami masalah, diperoleh 18 siswa 

(45%) yang dapat merencanakan masalah, diperoleh 26 siswa  ( 65%) yang dapat 

menyelesaikan masalah dan diperoleh 10 siswa ( 25%) yang dapat memeriksa 

hasil. Pada siklus II terjadi peningkatan sebanyak 34 siswa (85%) yang dapat 

memahami masalah, 32 siswa ( 80%) yang dapat merencanakan masalah, 32 siswa 

( 80%) yang dapat menyelesaikan masalah dan 27 siswa (67,5%) yang dapat 

memeriksa hasil. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi 

pokok bilangan pecahan di kelas VII SMP Negeri 5 Tebing Tinggi T.A.2013/2014 

sehingga model Quantum Teaching ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran. 


