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ABSTRAK
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah.

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Quantum Learning terhadap kemampuan
komunikasi matematika siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 2
Pematangsiantar. Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Terdapat pengaruh
model pembelajaran Quantum Learning terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa
pada materi Relasi dan Fungsi di kelas VIII SMP Negeri 2 Pematangsiantar”.Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh kelas VIIISMP Negeri 2 Pematangsiantar. Sedangkan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini ada 2 kelas yang terdiri dari kelas VIII4 sebagai kelas
control sebanyak 37 orang dan kelas VIII5 sebagai kelas eksperimen sebanyak38 orang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa thitung = 1,18 lebih kecil dari ttabel = 1,74, sehingga
disimpulkan bahwa data kelas yang diajar dengan model pembelajaran Quantum Learning
dan model pembelajaran konvensional homogen. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis
ada atau tidaknya pengaruh kemampuan komunikasi matematika siswa yang diajardengan
model pembelajaran Quantum Learning dan model pembelajaran Konvensional, karena
hipotesis berkaitan dengan sampel dan hipotesis tersebut berkaitan dengan perbedaan data
dua sampel maka statistik yang digunakanuji student (t), dariujitersebutdiperoleh thit = 2,016
> ttabel =1,996, sehingga disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan
komunikasi matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Quantum Learning
dan model pembelajaran Konvensional kelas VIII SMP Negeri 2 Pematangsiantar.
Kata Kunci : Model pembelajaran Quantum Learning, kemampuan komunikasi matematika,

relasi dan fungsi, model pembelajaran konvensional.

PENDAHULUAN
Pendidikan dapat diartikan sebagai

usaha sadar yang disengaja, terencana,
terpola, dan dapat dievaluasi, yang
diberikan kepada peserta didik oleh
pendidik agar tercapai kemampuan yang
optimal. Pendidikan pada hakikatnya
bertujuan untuk menumbuhkan dan
mengembangkan potensi-potensi
pembawaan yang ada dalam diri peserta
didik. Potensi-potensi dimaksud
diharapkan agar tumbuh dan berkembang
sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat dan kebudayaan bangsa. Oleh
karena itu, pendidikan bagi manusia
merupakan kebutuhan mutlak yang harus

dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa
pendidikan, mustahil manusia dapat hidup
berkembang sejalan dengan aspirasi untuk
maju, sejahtera dan bahagia.

Salah satu mata pelajaran yang
dipelajari disetiap jenjang pendidikan
mulai dari SD sampai dengan Perguruan
Tinggi adalah matematika. Matematika
sebagai salah satu ilmu dasar, memiliki
peranan yang besar terhadap
perkembangan ilmu yang lain. Pentingnya
matematika dalam berbagai aspek
kehidupan, menuntut pembelajaran
matematika yang lebih baik dan sesuai
dengan dunia nyata. Banyak hal dalam
kehidupan yang berhubungan dengan
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matematika, misalnya: transaksi jual-beli
barang, menukar uang, menelpon, mencari
nomor rumah, dan masih banyak lagi.
Karena matematika begitu penting, maka
konsep dasar matematika yang diajarkan
kepada anak haruslah benar.

Menurut Handayani (2014: 3),
kemampuan komunikasi yang bersifat
matematika atau yang lebih dikenal
dengan komunikasi matematika dapat
diartikan sebagai kemampuan dalam
menyampaikan sesuatu yang diketahuinya
melalui dialog pembicaraan atau tulisan
tentang apa yang mereka kerjakan,
misalnya berupa konsep, rumus, atau
strategi penyelesaian masalah dalam
matematika. Kemampuan komunikasi
matematika tersebut merefleksikan
pemahaman siswa dan guru bisa
membimbing siswa dalam penemuan
konsep serta mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa memahami tentang
materi pelajaran matematika. Pemahaman
matematika siswa juga mempunyai kaitan
erat dengan komunikasi matematika siswa.
Siswa yang sudah mempunyai pemahaman
matematika akan dapat
mengkomunikasikan kepada orang lain.
Dengan mengkomunikasikan pemahaman
matematikanya kepada orang lain maka
pemahaman tersebut dapat ditingkatkan.

Hal ini tentunya sejalan dengan
pemikiran Greenes dan Schulman, yang
menyatakan bahwa komunikasi
matematika merupakan: 1) kekuatan utama
bagi siswa dalam merumuskan konsep dan
strategi matematika, (2) modal
keberhasilan bagi siswa dalam
menentukan pendekatan dan penyelesaian
matematika, (3) tempat bagi siswa dalam
berkomunikasi dengan siswa lainnya untuk
memperoleh informasi, membagi pikiran
dan penemuan, tukar pendapat pendapat,
dan mempertajam ide untuk meyakinkan
orang lain (Greenes dan Schulman, 1996:
168). Untuk itu dalam pembelajaran
matematika memiliki dua arah yaitu antara
guru dan siswa, dan itu sangatlah penting
untuk dilakukan guru melatih kemampuan
komunikasi siswa.

Kompetensi dasar yang dimiliki
peserta didik dalam pembelajaran
matematika adalah calistung (membaca),
menulis dan berhitung. Namun kompetensi
dasar calistung dalam pembelajaran
matematika tidak relevan lagi dalam era
global sekarang. Kompetensi dasar yang
dimiliki peserta didik adalah kemampuan
pemahaman, komunikasi dan perhitungan.
Komunikasi matematika menjadi lebih
sangat penting dalam menyelesaikan
sebuah permasalahan matematika karena
matematika erat kaitannya dengan
penggunaan simbol yang penting untuk
diinterpretasikan.

Banyak aspek penting yang erat
kaitannya dengan komunikasi matematika.
Diantaranya adalah kemampuan membaca.
Berdasarkan PISA (Program Of
International Student Assesment) tahun
2012 (OECD, 2010) melibatkan empat
konteks, yaitu berkaitan dengan
situasi/konteks pribadi (personal),
pekerjaan (occupational),
bermasyarakat/umum (societal), dan
ilmiah (scientific). Kemampuan
komunikasi matematika siswa menurut
PISA masih belum dapat dilaksanakan
dengan melibatkan empat konteks tersebut,
karena komunikasi matematika tidak
hanya dapat dikaitkan dengan pemahaman
matematika.

Kurangnya pemahaman dan
penguasaan siswa tentang komunikasi
matematika didominasi hitungan
matematis dan faktor guru yang biasanya
kurang dapat menjelaskan matematika
dengan komunikasi yang baik melalui
contoh-contoh sederhana, menarik, dan
mudah dimengerti siswa. Akibatnya, siswa
beranggapan bahwa pelajaran matematika
hanyalah sekedar berhitung, bermain
dengan rumus dan angka-angka, dan
rendahnya komunikasi belajar matematika
siswa.

Berdasarkan observasi yang
diperoleh peneliti dengan salah satu guru
matematika di SMP Negeri 2
Pematangsiantar menunjukkan bahwa
kemampuan komunikasi matematika siswa
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relatif rendah. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan analisis hasil pekerjaan siswa,
diantaranya siswa masih kurang dalam
kemampuan tata bahasa yaitu penggunaan
simbol/notasi matematika secara tepat,
kemampuan memahami wacana ketika
mengilustrasikan ide-ide matematika
dalam bentuk uraian yang relevan dan
memberikan alasan rasional terhadap suatu
pernyataan, dan kemampuan strategis yaitu
menyampaikan ide/relasi matematika dan
menyelesaikan persoalan secara runtut.

Salah satu materi matematika yang
dianggap sulit oleh siswa adalah relasi dan
fungsi. Karena relasi dan fungsi
merupakan materi pembelajaran
matematika yang membutuhkan
kecermatan dan ketelitian dalam
menyampaikan ide atau pendapat pada
teman-temannya. Yang menjadi
permasalahan pada materi relasi dan fungsi
adalah siswa sulit mendefinisikan konsep
relasi dan fungsi serta siswa kurang
memahami akan pemaknaan
tahapan/prosedur materi relasi dan fungsi.
Untuk itu, dari kesalahan-kesalahan yang
dibuat oleh siswa pada relasi dan fungsi
dapat diklasifikasikan  beberapa bentuk
kesalahan, yaitu 1) Kesalahan prosedural
dalam menggunakan Algoritma (prosedur
pekerjaan), misalnya kesalahan melakukan
opersi hitung. 2) Kesalahan dalam
mengorganisasikan data, misalnya
kesalahan menuliskan apa yang diketahui
dan ditanyakan dari suatu soal. Kesalahan
mengurutkan, mengelompokkan mdan
menyajikan data, (3) Kesalahan dalam
pemanfaatkan simbol,  tabel dan grafik
yang memuat suatu informasi. (4)
Kesalahan dalam melakukan manipulasi
secara matematis. Misalnya, kesalahan
dalam menggunakan/menerapkan aturan,
sifat-sifat dalam menyelesaikan soal, dan
(5) Kesalahan dalam menarik kesimpulan.
Misalnya kesalahan dalam menuliskan
kesimpulan dari persoalan yang telah
mereka kerjakan (Soedjadi 2000: 1).

Melihat masalah yang sudah
dipaparkan, untuk menumbuhkan
kemampuan komunikasi matematika ini

perlu dirancang suatu pembelajaran yang
membiasakan siswa untuk mengkonstruksi
sendiri pengetahuannya dan yang dapat
mendukung serta mengarahkan siswa pada
kemampuan untuk berkomunikasi
matematika, sehingga siswa lebih
memahami konsep yang diajarkan serta
mampu mengkomunikasikan ide atau
gagasan matematikanya dengan
menggunakan berbagai macam model
pembelajaran. Strategi pembelajaran yang
dapat dirancang yaitu dengan menerapkan
model pendekatan pembelajaran yang
relevan. Salah satunya dengan menerapkan
model pembelajaran Quantum Learning
(QL).

Menurut De Porter dan Hemacki
(Darkasyi, 2014: 23) bahwa pengertian
Quantum Learning adalah seperangkat
model dan falsafah belajar yang terbukti
efektif di sekolah dan bisnis untuk semua
tipe orang dan segala usia. Quantum
Learning pertama kali digunakan di
Supercamp. Di Supercamp ini
menggabungkan rasa percaya diri,
keterampilan belajar, dan keterampilan
berkomunikasi dalam lingkungan yang
menyenangkan. Prinsipnya Quantum
Learning adalah bahwa sugesti dapat dan
pasti mempengaruhi hasil situasi belajar,
dan setiap detail apa pun memberikan
sugesti positif ataupun negatif. Ada
beberapa teknik yang dapat digunakan
untuk memberikan sugesti positif yaitu
mendudukan murid secara nyaman,
memasang musik latar di dalam kelas,
meningkatkan partisipasi individu,
menggunakan media pembelajaran untuk
memberikan kesan besar sambil
menonjolkan informasi, dan menyediakan
guru-guru yang terlatih (De Porter dan
Hemacki Darkasyi, 2014: 24).

Model pembelajaran Quantum
Learning akan membawa siswa senantiasa
menjadi individu yang akan perubahan
kearah positif aktifitas belajar siswa. Salah
satunya siswa dapat mengkomunikasikan
dengan benar mengenai apa yang telah
mereka pelajari. Begitupun halnya pada
saat siswa mengkomunikasikan sesuatu
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agar setiap informasi dapat tersampaikan
dengan benar dibutuhkan suasana dan
pembelajaran yang nyaman dan
menyenangkan salah satunya model
pembelajaran Quantum Learning. Dari
uraian yang sudah di paparkan, bahwa
model pembelajaran Quantum Learning
diharapkan siswa secara aktif untuk dapat
memecahkan suatu persoalan dan
menyelesaikan suatu tugas serta
kemampuan komunikasi matematika siswa
akan lebih baik sehingga akan tercapainya
tujuan bersama yang dihadapi ketika
dalam proses pembelajaran.

Quantum Learning berakar dari
upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang
pendidik berkebangsaan Bulgaria yang
bereksperimen dengan apa yang
disebutnya sebagai “suggestology” atau
“sugges-to-pedia”. Prinsipnya adalah
bahwa sugesti dapat dan pasti
memengaruhi hasil situasi belajar, dan
setiap detail apa pun memberikan sugesti
positif ataupun negatif. Beberapa teknik
yang digunakannya untuk memberikan
sugesti positif adalah mendudukkan murid
secara nyaman, memasang musik latar di
dalam kelas, meningkatkan partisipasi
individu, menggunakan poster-poster
untuk memberi kesan besar sambil
menonjolkan informasi, dan menyediakan
guru-guru yang terlatih baik dalam seni
pengajaran sugestif (De Porter &
Hernacki, 2013: 14).

Menurut Bobby De Porter
“Quantum Learning” adalah seperangkat
metode dan falsafah belajar yang terbukti
efektif untuk semua umur (Alwiyah
Abdurrohman, 1994: 14). Quantum
Learning juga diartikan sebagai suatu kiat,
petunjuk, strategi dan seluruh proses
belajar yang dapat mempertajam
pemahaman dan daya ingat, serta membuat
belajar sebagai suatu proses yang
menyenangkan dan bermanfaat. Suatu
proses pembelajaran yang menyenangkan
tentu akan memberikan kontribusi
pemahaman yang lebih baik bagi siswa.
Pembelajaran quantum learning lebih
mengutamakan keaktifan peran serta siswa

dalam berinteraksi dengan situasi
belajarnya melalui pancra indra baik
melalui penglihatan, pendengaran,
perabaan, penciuman dan pengecapan.
Semakin banyak indera yang terlibat
dalam interaksi belajar, maka materi
pelajaran akan semakin bermakna.
Menurut Bobby Deporter & Hernacki
(2013: 13), belajar dengan menggunakan
quantum learning akan memberikan
berbagai manfaat yaitu: 1) bersikap positif,
2) meningkatkan motivasi, 3) keterampilan
belajar seumur hidup, 4) kepercayaan diri,
dan 5) sukses atau hasil belajar yang
meningkat.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah
penelitian kuasi eksperimen, yaitu
penelitian yang mendekati percobaan
sungguhan dimana tidak mungkin
mengadakan kontrol atau
memanipulasikan semua variabel yang
relevan, harus ada kompromi dalam
menentukan validitas internal dan
eksternal sesuai dengan batasan-batasan
yang ada. Jenis penelitian ini digunakan
untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran quantum learning terhadap
kemampuan komunikasi matematika siswa
pada materi Relasi dan Fungsi di kelas
VIII SMP Negeri 2 Pematangsiantar.

Peneliti akan mengujicobakan
model pembelajaran quantum learning
terhadap kemampuan komunikasi
matematika siswa, kemudian
membandingkan hasil tes kemampuan
komunikasi matematika siswa yang
menggunakan model pembelajaran
quantum learning (kelas eksperimen)
dengan siswa yang menggunakan model
pembelajaran konvensional (kelas kontrol)
dalam pembelajaran matematika.

Penelitian ini dilakukan dengan
metode quasi eksperimen. Metode quasi
eksperimen pada dasarnya sama dengan
eksperimen semu, bedanya adalah dalam
pengontrolan variabel. Pengontrolanya
hanya dilakukan terhadap model
pembelajaran konvensional dan
eksperimen, penelitian dilakukan terhadap



ISSN: 2442-7616Volume 4, Nomor 2, Edisi Nopember 2018

62
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

kelompok kelompok yang homongen
terdiri dari 2 kelompok. Kelompok
pertama adalah kelompok dengan
perlakuan yakni dengan menggunakan
model pembelajaran quantum learning dan
kelompok kedua adalah kelompok dengan
model pembelajaran konvensional sebagai
kelompok kontrol pada penelitian ini.

Sesuai dengan judul penelitian ini,
maka yang menjadi lokasi penelitian ini
adalah SMP Negeri 2 Pematangsiantar
yang beralamat di Jl. Brigjen Purba SH
No. 96 A Pematangsiantar Kecamatan
Sitalasari Siantar Barat Provinsi Sumatera
Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan
pada semester ganjil Tahun Ajaran
2017/2018.
Instrumen yang digunakan peneliti untuk
memperoleh data adalah tes penelitian. Tes
yang digunakan adalah tes berbentuk
objektif, yaitu tes berupa pilihan berganda
sebanyak 20 butir soal, karena melihat
keterbatasan waktu dan kemampuan siswa.
Masing-masing soal mempunyai empat
alternatif jawaban, untuk soal yang
dijawab dengan benar diberi skor 1 dan
untuk jawaban yang salah diberi skor 0,
sehingga skor maksimum adalah 20.
Waktu yang diberikan dalam penyelesaian
soal adalah 60 menit.

Langkah - langkah  yang
dilakukan peneliti dalam menyusun tes
adalah sebagai berikut:
1. Menentukan ruang lingkup tes

Materi pelajaran yang di tes adalah
materi relasi dan fungsi di kelas VIII
SMP.

2. Menentukan jenjang kognitif yang akan
diukur

Jenjang kognitif yang akan diukur
dalam penelitian ini adalah: ingatan (C1),
pemahaman  (C2),  dan  aplikasi  (C3).
Berikut  Jenjang  kognitif   yang   akan
diukur dalam penelitian ini disajikan
dalam tabel 3.2.

HASIL PENELITIAN
Sebelum instrumen penelitian

diberikan kepada sampel penelitian,
terlebih dahulu diujicobakan. Uji coba tes
penelitian dilakukan pada tanggal 21

Agustus 2017 di SMP Negeri 4
Pematangsiantar. Tes penelitian diuji coba
dengan memperhatikan validitas butir tes,
reliabilitas tes, tingkat kesukaran butir tes,
dan daya pembeda butir tes.

Dengan menggunakan rumus
korelasi product momment person dengan
metode angka kasar

Diperoleh koefisien validitas setiap
butir tes (lampiran 13). Koefisien validitas
butir tes disajikan pada Tabel 4.1.

No
Item

Koefisien
Validitas

Ket.
No

Item
Koefisien
Validitas

Ket

1 0,61 Tinggi 11 0,50 Cukup
2 0,50 Cukup 12 0,52 Cukup
3 0,46 Cukup 13 0,46 Cukup
4 0,58 Cukup 14 0,71 Tinggi
5 0,52 Cukup 15 0,51 Cukup
6 0,70 Tinggi 16 0,43 Cukup
7 0,52 Cukup 17 0,71 Tinggi
8 0.43 Cukup 18 0,42 Cukup
9 0,64 Tinggi 19 0,58 Cukup

10 0,48 Cukup 20 0,42 Cukup
Dari tabel 4.1. terlihat bahwa setiap item
mempunyai koefisien validitas yang cukup
dan tinggi, sehingga dapat disimpulkan
bahwa setiap item valid.

Dengan menggunakan rumus alpha

r11 = 








 









 2

2

1
1 t
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S

S

n

n
dihitung harga

koefisien reliabilitas tes sebesar 0,88.
Koefisien reliabilitas tes 0,88
dibandingkan dengan nilai rtabel kritik
product moment untuk α = 0,01 dan n = 20
yaitu rtabel = 0,561, maka disimpulkan
bahwa tes tersebut reliabel (lampiran 14).

Dengan menggunakan rumus daya
pembeda masing-masing item daya
pembeda butir tes disajikan pada Tabel
4.2.

No
Item

Daya
Pembeda

Ket
No

Item
Daya

Pembeda
Ket

1 0,68 Baik 11 0,44 Baik
2 0,58 Baik 12 0,58 Baik
3 0,43 Baik 13 0,43 Baik
4 0,58 Baik 14 0,76 Baik Sekali
5 0,44 Baik 15 0,48 Baik
6 0,63 Baik 16 0,44 Baik
7 0,49 Baik 17 0,68 Baik
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8 0.40 Cukup 18 0,39 Cukup
9 0,68 Baik 19 0,49 Baik

10 0,34 Cukup 20 0,36 Cukup
Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa setiap butir
tes mempunyai daya pembeda yang
cukup, baik atau baik sekali.

Dari koefisien validitas butir tes,
reliabel tes, tingkat kesukaran butir tes,
dan daya pembeda butir tes, dapat
disimpulkan bahwa tes kemampuan
komunikasi matematika memenuhi syarat
untuk digunakan dalam pengambilan data.
Dengan menggunakan rumus tingkat
kesukaran setiap butir tes. Tingkat
kesukaran butir tes disajikan pada Tabel
4.2.
Tabel 4.3 Tingkat Kesukaran Butir Tes

No
Ite
m

Tingka
t
Kesuk
aran

Keteran
gan

No
Ite
m

Tingka
t
Kesuk
aran

Keteran
gan

1 0,38 Sedang 11 0,53 Sedang

2 0,53 Sedang 12 0,53 Sedang
3 0,62 Sedang 13 0,62 Sedang
4 0,34 Sedang 14 0,5 Sedang
5 0,44 Sedang 15 0,69 Sedang
6 0,31 Sedang 16 0,44 Sedang
7 0,31 Sedang 17 0,38 Sedang
8 0.38 Sedang 18 0,38 Sedang
9 0,38 Sedang 19 0,31 Sedang
10 0,59 Sedang 20 0,31 Sedang

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa semua butir
tes memiliki tingkat kesukaran yang
sedang, sehingga semua item dianggap
baik.

Sebagaimana telah dibahas pada
metode penelitian bahwa penelitian
dilaksanakan di SMP Negeri 2
Pematangsiantar Tahun Ajaran 2017/2018,
dimulai dari tanggal 16 s/d 31 Agustus
2017, dengan kelas VIII5 (kelas
eksperimen) dan kelas VIII4 (kelas
kontrol). Perhitungan memperoleh rata-
rata, simpangan baku dan varians disajikan
pada (lampiran 19). Statistik dari dua
kelompok yaitu kelompok Quantum
Learning dan kelompok konvensional
disajikan pada tabel 4.4.

Jenis Statistik Kelas
eksperimen

Kelas
kontrol

N(Banyak
sampel)

38 37

Rata-rata 12,5 11,03
Simpangan
baku

3,03 3,30

Varians 9,18 10,86
Skor tertinggi 17 17
Skor terendah 6 6

Dari data tabel 4.4 statistik nilai kedua
sampel, maka kemampuan komunikasi
matematika siswa yang menggunakan
model Quantum Learning lebih baik dari
pada kemampuan komunikasi matematika
siswa yang menggunakan model
konvensional.

Dari hasil perhitungan diperoleh
harga LO = 0,0694 sedangkan L = 0,14373
untuk n = 38 dan taraf nyata α = 0,01.
Ternyata LO < L dengan demikian
disimpulkan bahwa data kelompok model
Quantum Learning berasal dari populasi
yang menyebar normal. Dari hasil
perhitungan diperoleh harga LO = 0,1185
sedangkan L = 0,14566 untuk n = 37 dan
taraf nyata α = 0,01. Ternyata LO < L
dengan demikian disimpulkan bahwa data
kelompok model konvensional berasal dari
populasi yang menyebar normal (lampiran
20).

Dari hasil perhitungan diperoleh
nilai FHit = 1,18. Jika dibandingkan dengan
FTabel untuk α = 0,01 dan v1 = 36 serta v2 =
37 maka dengan menggunakan uji satu
pihak diperolah titik-titik kritis F0,01; (36, 37)

= 1,74 dimana daerah kritiknya adalah
FHit > FTabel. Ternyata diperoleh 1,18 lebih
kecil dari 1,74. FHit tidak berada pada
daerah kritik, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kedua sampel berasal
dari populasi yang bervarians sama
(homogen).

Setelah dilakukan pengujian
homogenitas varians, dan uji normalitas
untuk mengetahui data berdistribusi
normal terhadap kemampuan komunikasi
siswa dengan model quantum learning dan
model konvensional, maka dilakukanlah
hipotesis dengan uji selisih dua rataan
dengan menggunakan uji statistik t.

H0 : μ1 = μ2, (rataan sampel
kelompok model quantum learning dan
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kelompok model konvensional tidak
berbeda signifikan).

Ha: 21   (rataan sampel
kelompok model quantum learning dan
kelompok model konvensional tidak
berbeda signifikan).

Dari hasil perhitungan diperoleh
harga thit = 2,016. Untuk α = 0,01 dan dk =
73 titik kritiknya adalah thit < - ttabel atau thit

> ttabel. Diperoleh ttabel = 1,996 ternyata thit

berada pada daerah kritik, karena 2,016 >
1,996 sehingga H0 ditolak (Rataan
kemampuan komunikasi kedua sampel
berbeda secara signifikan). Dengan
demikan dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara
kemampuan komunikasi siswa yang
menggunakan Model Quantum Learning
dengan Model Konvensional pada Materi
Relasi dan Fungsi Di Kelas VIII SMP
Negeri 2 Pematangsiantar T.A 2017/2018.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data serta

pengujian hipotesis, peneliti
mengemukakan kesimpulan dan saran
sesuai dengan penelitian ini.
1. Kemampuan komunikasi matematika

siswa yang menggunakan model
Quantum Learning pada materi relasi
dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 2
Pematangsiantar T.A 2017/2018
mempunyai hasil rata-rata adalah 12,5,
simpangan baku adalah 3,03, dan
varians adalah 9,18.

2. Kemampuan komunikasi matematika
siswa yang menggunakan model
Konvensional pada materi relasi dan
fungsi di kelas VIII SMP Negeri 2
Pematangsiantar T.A 2017/2018
mempunyai hasil rata-rata adalah 11,03,
simpangan baku adalah 3,30, dan
varians adalah 10,86.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan
antara kemampuan komunikasi
matematika siswa yang menggunakan
model quantum learning dengan model
Konvensional pada materi Relasi dan
Fungsi di Kelas VIII SMP Negeri 2
Pematangiantar T.A 2017/2018. Karena

rata-rata skor kelompok Quantum
Learning lebih tinggi dari pada rata-rata
skor kelompok Konvensional, maka
dapat di simpulkan pembelajaran model
Quantum Learning lebih efektif
digunakan dari pada model
Konvensional di kelas VIII SMP Negeri
2 Pematangsintar T.A 2017/2018.

B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan serta

pengamatan peneliti di SMP Negeri 2
Pematangsiantar, maka peneliti
mengajukan saran sebagai berikut
1. Disarankan supaya diadakan penelitian

untuk mencari model pembelajaran
yang lebih efektif dalam pembelajaran
matematika khususnya pada materi
Relasi dan Fungsi.

2. Kepada Peniliti lanjutan diharapkan
untuk mengembangkan penelitian lebih
lanjut mengenai model pembelajaran
Quantum Learning dalam ruang lingkup
yang lebih luas di sekolah-sekolah yang
lain untuk memperoleh hasil-hasil
penelitian yang lebih akurat.
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