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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah pembelajaran menggunakan metode 
quantum learning dapat dijadikan alternatif dalam pengajaran fisika ? Penelitian ini dilakukan 
terhadap siswa SMUN Kota Padang dengan sampel kelas 111 dan 112 untuk SMUN 2 Padang dan 
kelas 114 dan kelas 115 untuk SMUN 7 Pdang. Data penelitian didapatkan dari hasil observasi oleh 
dua orang observer dan dilengkapi dengan pemberian angket terbuka dan terfutup, dan juga 
pemberian tes pada setiap akhir konsep untuk mengukur hasil beljar siswa. Hasil analisis data 
mengungkapkan bahwa, pembelajaran fisika dengan menggunakan metode Qauntum Learning lebih 
unggul bila dibandingkan dengan pemeberlajaran fisika dengan menggunakan mefode biasa.. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalarn ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelit& tentang Studi Tentang Penggunaan Metode Quantum 
Learning Sebagni Atternatif Pengajaran Fisika di SMU Kota Padang berdasarkan 
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 250/K12.35/Due-Like1200 1 Tanggal 20 April 200 1 

Kami menyambut gelnbira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perrnasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat nlemberikan informasi yang dapat dipakai sebagzi 
bagian upaya penting dankompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian 
Lelnbaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil 
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenltenaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai plhak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian. tim pereviu 
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami 
menyampaikan terima kasih kepada proyek Due-Like dan Rektor Universitas Negeri 
Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami 
yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan 
dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini 
akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, 30 November 200 1 
Ketua Lenlbaga Penelitian 
Universitas SJeeri Padang, 

NIP. 13087979 1 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Salakang Masalah 

Untuk menghadapi zaman dengan teknologi serba canggh irA, diperlukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memadai dari setiap sumber daya manusia. Sesuai 

dengan tuntutan itu, fisika merupakan ilmu yang cukup strategis untuk menghadapi zaman 

tersebut. Namun dalam kenyataannya ilmu fisika dianggap sebagai ilmu yang paling sulit 

sehingga dengan sendirinya ilmu fisika menjadi paling tidak disukai oleh siswa-siswa SMU di 

Sumatera Barat rmumnya dan Kodya Padang khususnya. Dari hasil angket terbuka yang 

diberikan kepada siswa (lihat Tabel 3) ternyata 75 % siswa mengatakan bahwa fisiku itu 

suscl!z/suiit dan 45 ?/o siswa yang mengatakanjiszkil itu membosankan. Dan dalam perolehan 

hasil balajar, ternyata mata pelajaran fisika memang menempati u r~ tan  yang paling rendah 

dibandingkan dengan hasil belajar dari mata pelajaran P A  yang lain (biologi dan kimia). 

Kenyatan ini &pat dilihat ban hasil penelitian pang dilakukan Kumaidi (1998), bahwa nilai 

rata-rata hEM IPA (fisika, biologi, dan kimia) siswa SMU di Sumatera Barat berturut-turut 

addah 4.2425, 5.1297, dan 4.9903. Hasil ini menimbu!kar, keprihatinan yang mendalam 

dikalangan dunia pendidikan dan apabila ha1 ini dibiarkan berlarut-larut maka dikuatirkan 

minat siswa terhadap fisika semakiz berkurang. 

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru sebagai pelaksana PBM: tetapi 

banyak faktor yang mempengaruh hasil belajar, seperti: fasilitas untuk menunjang PBM fisika 

(misal: media dan ala: labor), kurikulum, diri siswa sendiri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, 

rnasalah km1:tas pendidikan tidak &pat dibebankan hanya kepada guru saja. Dengan arti k a t ~ ,  

guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Guru hendaknya hznldalah sebagai 

fasilitato: &!am menciptakan iklirn yang kondusif yang dapat menin_gkatka:: aktivitas dan 
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kreatifitas siswa sehingga dihasilkan siswa-siswa yang mandiri. Dengan kata lain, proses 

pendidikan berubah dari "teaclzer centre" menjadi ".~tudent learning". Untuk mewujudkan 

student learning tersebut para guru hendaknya dapat mengubah moiivasi ekstrinsik menjadi 

instrinsik dan juga dapat menemukan metode "helajar" yang tepat, efektif, dan menghasikan 

kemampuan diri yang berlipat ganda bagi siswa. 

Meskipun telah banyak dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil belajar clan 

aktivitas belajar dengan cara melakukan penelitian-penelitian eksperimen dan tindakan (action 

research) untuk proses belajar mengajar (PBM), namun sampai sekarang hasil belajar fisika 

masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Tentu sebagai pendidik tenaga pendidikan, 

kita berpikir terus kira,-kirz apa lagi yailg nlenyebabkan belum otpimalnya hasil belajar ini ? 

Bila dari segi PBM sudah banyak dilakukan penelitian, apakah mungkin sekarang 

penyebabnya adalah teknik helajar siswa atau gaya belujar siswa dan bagaimana cara rnereku 

nzengoluh informasi yang diterima dari guru dalam proses belajar mengajar '? Apakah para 

siswa sudah menjadikan belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, penuh 

percaya diri tanpa merasa cemas dan melelahkan ? 

Sesuai dengan alasan di atas, Eobbi Ds Porter & Mike Hernacki h a i l  terjemahan 

Alwiyah Abdurrahman (1999) memperkenalkan bulcunya yang berjudul "Quuiztun~ Learning 

memhiusakan belajar nyaman dun menyenangkan". Porter (1 999: ha]. 14 ) menyebutkan 

bahwa Metode quantum learning berakar dari upaya Dr. Georg Lozanov, seorang pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai 

"suggestology" atau "suggesiopedia". Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau 

negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah 

mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan 



partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil 

menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-gum yang terlatih baik dalam seni pengajaran 

sugestif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeannette Vos-Groenendal ( 19983-1 989) 

yar,g dikutip Porter (1999, ha1 16), menyebutkan bahwa quantum learning dapat menaikkan 

indeks prestasi (IP) siswa-siswa dari 1,9 atau lebih rendah, rata-rata 1 point setelah mengikuti 

pelatihan selama sepuluh hari. Ia juga mengatakan bahwa porgram ini telah menemukan cara 

untuk menghadapi kemampuan siswa yang berbeda. Dalam disertasi doktoralnya, Jeannet 

mengemukakan hasil penelitiannya; bahwa quantum learning: 

+ 68 % dapat ~neningkatkan motivasi 

+ 73 % dapat meningkatkan nilai belajar (Hasil Belajar) 

+ 8 1 % Memperbesar kepercayaan diri 

+ 84 % dapat meningkatkan kehonnatan diri 

+ 98 O h  Melanjutkan memanfaatkan keterampilan ini. 

Berdasarkan uraian di atas kami tertarik untuk melakukan penelitian apakah metode 

Quantum Leurnmng dapat dijadikan metode alternatif dalam pengajaran fisika SMU Kota 

Padang ? 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dimmuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

"Apakah metode Quantum /,eum~~zg dapat dijadikan metode alternatif dalam 

pengajaran fisika SMU Kota Padang ?" 



Perumusan masalah di atas dapat di pecah menjadi beberapa sub rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1 .  Sejauhmanakah perbedaan husil helujur fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan tnetode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

2. Sejauhmanakah perbedaan mo/ivusi helajar fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

3. Sejauhmanakah perbedaan kesenungan helajar fisi ka si swa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

4. Sejauhmanakah perbedaan purfi,sipcrsi helajur fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

5. Bagaimanakah Perbandingan Penguusaan Muteri Fisika antara siswa yang diberi 

pengajaran menggunakan metode quantum learning dengan pengajaran biasa di SMU 

Kota Padang ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujaran Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat: -'bisa atau tidaknya metode Quuntun? 

Learning dijadikan metode alternatif dalam pengajaran fisika SMU di Kota Padang". Sesuai 

dengan rumusan masalah di atas tujuan tiap sub rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk melihat perbedaan lzusil helujur fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning denzan pernbelajaran biasa. 

b. Untuk melihat perbedaan i??o/ivtrsi heluju?. fisika siswa SMU antara pelnbelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa. 



c. Untuk melihat perbedaan kesenangan belajar fisika siswa SMU antara 

pembelajaran menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa. 

d. Untuk melihat perbedaan partislpasr belajur fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa. 

e. Untuk melihat Perbandingan Penguusaun Muterr Fisika antara siswa yang diberi 

pengajaran menggunakan metode quantum learning dengan pengajaran biasa di 

SMU Kota Padang. 

Kegnnaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. Meningkatkan pemahaman siswa SMU tentang konsep Fisika. 

b. Memperkenalkan metode a1 ternatif &lam belajar fisika. 

c. Merubah budaya dari "teacher center" menjadi "student learning". 

d. Menghilangkan ketakutan siswa bahwa mata pelajaran Fisika adalah '' sangat sulit 

" sehingga mereka dapat mempelajari mata pelajaran fisika tersebut dengan senang 

hati. 

e. Menjadi masukan khu.susnya bagi peneliti sendiri dan bagi guru-guru Fisika dalam 

rangka memperbaiki PBM Fisika. 

Pertanyaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: 

" Apakah metode Quuiz~irr?~ Leurtzit~g dapat dijadikan metode alternatif 

dalam pengajaran fisikan SMU Kota Padang atau tidak ?" 



Di samping -pertanyaan utama, perlu juga diajukan pertanyaan-pertanyaan perdasarkan sub 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1 .  Bagaimanakah perbedaan lzusil belajar fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

2. Bagaimanakah perbedaan rno/ivasi helajur fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

3. Bagaimanakah perbedaan kesenangan belajar fisika siswa SMU antara pembelajaran 

menggunakan metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

4. Bagaimanakah perbedaan partisipasi helajar fisika siswa SMU antara pembelajaran 

rnengg.linaka11 metode quantum learning dengan pembelajaran biasa ? 

5. Bagaimanakah Penguasaan Materi Fisika bila dibandingkan antara siswa yang diberi 

pengajaran menggunakan metode quantum learning dengan pengajaran biasa di SMU 

Kota Padang ? 



BABII - 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menuntut 

terjadinya berbagai perubahan, sehingga proses pendidikan perlu mengalami perubahan dari 

teaclzer center menjadi student learning. Ini berarti adanya pergeseran peranan guru dari peran 

sebagai pusat inforrnasi keperan sebagai pembimbing dalam proses belajar anak didik. Guru 

hendaknya mempunyai kemampuan sebagai pembimbing proses belajar mengajar dan dapat 

mendorong siswa untuk lebjh banyak belajar dengan berbuat dalam rangka meningkatkan 

kemampuan belajar untuk belajar (learning how to learn ). 

T. Raka Joni (1987, h.7) mengemukakan bahwa, "pengambilan bagian oleh siswa 

dalam aneka ragam kegiatan belajar mengajar meningkatkan keterlibatan mental siswa dalam 

proses belajar mengajar. Pada gilirannya keterlibatan mental optimalnya ini sekaligus 

memberi arti pembangkitan motivasi yang optimal pula dipihak siswa dalam proses belajar 

mengajar tersebut. Dengan perkataan lain pengalaman belajar memberi arti kepada siswa 

untuk mencoba sendiri mencari jawaban untuk suatu masalah, beke j a  dengan teman sekelas 

atau membuat sesuatu akan jauh lebih mendatangkan pengerahan energi dan pengerahan 

perhatian siswa". 

A .  Quantum Learning 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Bobbi De Porter & Mike Hernacki (1999) 

memperkenalkan bukunya yang berjudul "Quuntunz Leurnrng memh~usukun helujur nyunzun 
I 
I 

dun rnenyenangkun". Poter ( 1  999: hal. 14) menyebutkan bahwa Metode quantum learning 



berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang 

bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai "suggestology" atau "suggestopedia". 

Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap 

detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif Beberapa teknik yang digunakan untuk 

memberikan sugesti positif adalah mendudukan murid secara nyaman, memasang musik latar 

di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk 

memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang 

terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. 

Istilah lain yang hampir sama dengan suggestology adalah "pemzrcepatan belajar" 

(accelerated learning) yang didefinisikan sebagai "mern~ngki~lkan siswa untuk belajar dengan 

kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan". Cara 

ini menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan: hiburan, 

permainan, warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun 

semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. 

Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam progrunz neurolinguistik 

(Neurolinguistic Programming), yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur 

informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan 

untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan 

pengetahuan Neurolingui stic (NLP) mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif 

untuk meningkatkan tindakan-tindakan positif yang merupakan faktor penting untuk 

merangsang fungsi otak yang paling efektif. Termasuk di antaranya konsep-konsep kunci dari 

berbagai teori dan strategi belajar yang lain, seperti: 

+ Teori otak kanankiri 



6 Teori otak triune ( 3 in 1) 

6 Pilihan modalitas (visual, auditorial, Ian kinestetik) 

6 Teori kecerdasan ganda 

6 Pendidikan holistik (menyeluruh) 

+ Belajar berdasarkay pengalaman 

+ Belajar dengan simbol (Metaphoric learning) 

6 Simulasi/permainan 

Lebih lanjut Porter menyebutkan bahwa, definisi quantum learning diambil dari rumus 

fisika yang paling terkenal dimana massa kali kecepatan cahaya kuadrat, ~ = r n c ~ .  lnteraksi- 

interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dengan filosofi bahwa semua kehidupan 

adalah energi. Tubuh luta secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar, tujuan kita adalah meraih 

sebanyak mungkin cahaya; interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. 

Jadi teori quantum learning menggabungkan suggestology, taknik pemercepatan belajar, 

neurolinguistik, dan keyakinan. 

Teori quantum learning menggabungkan suggestology, teknik pemercepatan belajar, 

d m  neurolinguistik, dan keyakinan. Termasuk diantaranya berbagai konsep dalan~ teori dan 

strategi belajar seperti: teori otak kiri dan kanan, pilihan modalitas (visual, auditorial, dan 

kinestetik), pendidikan holistik (menyeluruh), belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan 

simbol (metaphoric learning), simulasi/permainan, dan lain-lain. Jadi quantum learning adalah 

gabungan yang sangat seimbang antara beke j a  dan bermain, antara rangsangan internal dan 

eksternal, antara waktu yang dihabiskan di dalam zona aman atau zona dimana lingkungan 

tempat siswa belajar. Teori quantum learning antara lain adalah, 



a. Bangkitkan Emosi Positif 

Kita semua dilahirkan mempunyai rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan. Dan 

kita mempunyai plat-alat yang kita gunakan untuk memuasknnya. Tetapi dalam mencari 

kepuasan tersebut (belajarlmenuntut ilmu) akan menghadapi situasi-situasi dimana kita bisa 

saja menerilna komentar positif dan negatif terhadap diri sendiri sehingga terbentuk emosi 

yang positif maupun negatif dalam diri kita. 

Didalam pengajaran ilmu pengetahuan urnumnya dan fisika khususnya hams dipupuk 

umpan balik atau komentar yang positf agar para siswa tetap tabah mempelajari fisika. Di 

samping itu komentar postitif dapat membangkitkan kehonnatan diri yang akan berpengaruh 

kepada hasil belajar fisika. Sebaliknya uinpan balik negatif yang kontiniu sangat berbahaya 

karena dapat mengganggu kelancaran belajar clan anak akan menghalangi belajamya dengan 

tanpa sengaja. 

Emosi positif meningkatkan kekuatan otak, keberhasilan, dan kehormatan diri 

- 
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i 
I 

I 
I , 
I 

I 

I 
d 

I 

I 
I 

I 
4 

i 
I 
I 
1 
I 

! 
1 
I 
I 
r 
I 

i 
I 

1 

i 
1 

1 
I 
I 

1 

Anak rata-rata menerima 460 komentar negatif atau kritik dan 75 komentar positif atau 

dukungan setiap hari. Apa yang akan te rjadi jika anak-anak menerima semua komentar positif 

atau dukungan ? 

b. AMBAK (Apa Manfaatnya Bagiku ?) 

Setiap situasi belajar mata pelajaran apapun, menemukan AMBAK, sama dengan 

menciptakan dan membangkitkan minat terhadap apa yang sedang dipelajari dengan 

menghubungkannya dengan dunia nyata. 

F Kekuatan Otak 

Kehormatan Diri 4 Keberhasilan 



Segala sesuatu yan2 ingin dike rjakan hams menjanjikan manfaat bagi anda atau anda tidak 

termotivasi untuk melakukannya. Oleh ~ebab  itu, andaha hams tahu bagaimana dapat 

memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari 

i Adalah motivasi yang didapat secara pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat- 

akibat suatu keputusan. 

> Menciptakan minat adalah cara yang sangat baik untuk memberikan motivasi pada diri 

anda demi mencapai tujuan anda. 

Yang paling mudah melihat rnanfaatnya dslam kehidupan sehari-hari sebetulnya 

adalah mata pelajaran fisika. Sebagai seorang guru fisika kita dituntut untuk mengaplikasikan 

ilmu yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Biia siswa mengetahui manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari, maka para siswa akan timbul minatnya untuk mempelajari fisika 

dengan sungguh-sungguh dan timbul rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk menguasai 

fisika. Bila siswa sudah merasa bertanggung jawab tentunya mereka akan belajar secara aktif. 

Artinya, siswa sudah menempatkan dirinya sebagai "pencari" ilmu. 

Adapun ciri-ciri seorang belajar dengan aktif dan perbandingannya dengan belajar 

pasifadalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbedaan antara belajar aktif dan pasif. 

Belajar Aktif 

+ Belajar apa saja dari setiap situasi 

+ Mengpnakan apa yang dipelajari 
untuk keuntungan 

+ Mengupayakan agar segalanya 
terlaksana 

+ Bersandar pada kehidupan 

Belajar Pasif 

+ Tidak dapat melihat adanya potensi 
belajar 

+ Mengabaikan kesempatan untuk 
berkembang dari suatu pengalaman 
belajar 

+ Membiarkan segalanyatejadi 

+ Menark diri dari kehidupan 



c. Merayakan keberhasilan 

Di dalam quantum learning disebutkan bahwa, bila muncul pertanyaan dalam diri kita 

bahwa "Apa manfaatnvs bagku ?" pastikan untuk memasukkan peru-vuun dalam jawaban 

tersebut. Sebab, bila kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, berarti kita mendapatkan suatu 

prestasi dan prestasi ini penting untuk dirayakan. Perayaan ini akan menimbulkan perasaan 

keberhasilan, kesempurnaan dan kepercayaan diri, dan ini akan membangun motivasi untuk 

pekerjaan berikutnya. 

Aplikasinya dalam pengajaran fisika, misalnya seorang guru fisika memberikan soal 

yang hams dikerj akan dalarn keias. Bila siswa selesai dan dengan segera nlenyerahkan has11 

pekerjaannya serta I~asiinya juga betul, maka sang guru memberikan hadiah dalam rangka 

merayakan keberhasilan siswa tersebut. Apabila sebahagian besar (misalnya: target 75 % dari 

keseluruhan) siswa sudah menampakkan motivasinya dalam belajar fisika, maka perlu 

diadakan perayaan yang akan diadakan mungkin pada aklur minggu ataupun akhir bulan yang 

akan membuat siswa bergairah untuk menerima tantangan berikutnya. 

d. Lingkungan belajar yang tepat 

Bila kita bekerja pada lingkungan yang ditata dengan baik, maka lebih mudah untuk 

mengembangkan kemudian mempertahankan sikap juara, dan sikap juara akan menghasilkan 

pelajar yang lebih berhasil. B a g  pelajar yang memakai metode quantum learning, lingkungan 

yang ditata dengan baik dapat menjadi sarana yang yang bernilai dalam membangun dan 

mempertahankan sikap positif dimana sikap positif merupakan aset yang berharga untuk 

belajar. Oleh sebab itu harus dciptakan lingkungan yang optimal, baik secara fisik maupun 

mental, seperti: perabotan Cjenis dan penataan), pencahayaan, latar belakang musik, dan 

bantuan visual (poster, gainbar, - dll). Kalau bisa juga ditata temperatur dan tanaman. 



Kesemuanya bertujuan untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk dijadikan tempat 

belajar. Dan seorang siswa hendaknya juga dapat mengatur lingkurrgan yang ideal di rumah 

masing-masing (lingkungan mikro) agar terasa nyaman dan santai. Dalam keadaan santai 

inilah kita dapat berkonsentrasi dengan baik dan mampu balajr dengan mudah. Sebaliknya 

kalau oto-otot tegang dalam belajar, maka akan mengalihkan aliran darah dan juga perhatian. 

Khusus untuk musik, alasan musik sangat penting untuk lingkungan quantum learning 

adalah karena nzusik sebenarnyu berhubungan dun mempengarulzi kondisi Jisiologis. Selama 

melakukan pekejaan mental yang yang berat, tekanan darah clan denyut jantung cenderung 

meningkat. Gelombang-gelombang otak akan meningkat, dan otot-otot menjadi tegang. Bila 

diadakan relaksasi &in meditasi, denyut jantung dan tekanan darah menurcin, dan otot-otot 

mengendur. 

Pendapat Dr. georgi Lozanov yang dikutip DePorter (199, hal. 72) tentang 

pemercepatan belajar (accelerated learning) adalah mencari cara untuk mengkombinasikan 

peke jaan mental yang menekan dengan fisiologi relaks agar dihasilkan pelajar-pelajar yang 

istimewa. Kunci dari kombinasi itu adalah musik, sebab releksasi yang diiringi dengan musik 

membuat pikiran selalu siap dan marnpu berkonsentrasi. Musik yang paling membantu adalah 

musik barok seperti musik Buclz, Corelli, Tartini, Handel, Paclzelbel, dun Vivuldi dan musik 

Klasik sepea  Salie dun Ruchmaninoff Alasannya adalah karena para komposer musik 

tersebut menggunakan ketukan yang sangat khas dan pola-pola yang secara otomatis 

menyinkronkan tubuh dan pikiran, dimana kebanyakan musik barok ini mempunyai tempo 60 

(enam pu'luh) ketukan per menit, yang sama dengan detak jantung rata-rata manusia dalam 

keadaan normal yaitu 60 sampai 80 kali per menit. Dalam situasi otak kiri bekeja, seperti 

mempelajari materi baru, musik akan membangkitkan reaksi otak kanan yang intuitif dan 

kreatif sehingga masukamya dapat dipadukan dengan keseluruhan proses. Dengan 



menggunakr;~ musik yang khusus kita dapat mengerjakan pekejam mental yang melelahkan 

sambil relaks dan berkonsentrasi. Dengan demikian musik berpengaruh kuat pada lingkungan 

belajar karena dengan iring musik pelajar berada dalam kondisi santai dan reseptif sehingga 

belajar lebih mudah dan cepat. 

Tabel 2. Musik membuat otot-otot jadi relaks. 

Pekerjaan yang melelahkan 
Tanpa musik 

+ Denyut nadi dan tekanan 
darah meningkat 

Selanjutnya Porter dalam bukunya Quantum Teaching (Te jemahan Ary Nilandari) ha1 

Dengan musik yang tepat 
+ Denyut nadi dan tekanan 

darah menurun 
+ Gelombang otak semakin I meningkat 
+ Otot-otot menegang 

74 menyebutkan suatu efek dari musik barok yang disebut dengan "Efek Mozart", yaitu: 

+ Gelombang otak melambat 

+ Otot-otot relaks 

"Para peneliti menemukan bahwa siswa yang mendengarkan musik Mozart 
tampak lebih mudah menyimpan informasi dan memperoleh nilai tes lebih 
tinggi. "Mendengarkan musik sejenis itu (musik piano Mozart) bisa 
merangsang jalur syaraf yang penting untuk kognisi," demikian laporan 
peneliti Dr. Frances H. Rauscher, Universitas California di Irvine (Brown, 
1993). Menurut paneliti dari Prancis, Mme. Belanger, "Memainkan musik 
Mozart akan mengkoordinasikan napas, irama jafitung, dan irama gelombang 
otak.. . Musik ini mepengaruhi pi kiran tak sadar, merangsang resepti fi tas dan 
persepsi."(Rose, 1987, hal. 98)" 

Selanjutnya musik dapat digunakan dalam pendidikan yaitu menata suasanu hati, 

ineningkatkun hasil belujur yang diinginkun, dun nzenyoroti lzal-hul penting. Untuk menatu 

suusanu lzati:, saat mereka fiba putarkan musik konternporer yang riang dan positif. Dalam 

membuat jurnal atau menulis esai ganti musiknya dengan instrunzentalia )lung lehih Iumhat 

untuk menumbuhkan keadaan releksasi. Jika siswa dalam belajur, membuca, mempersiapkun 

cutatun, petu pikirun, dun penyususn gumbur gunakan musik hurok untuk nzeningkutkun fokus. 



Dari uraian dl atas dapat dilihat bahwa belajar dengan iringan campuran musik b~rok  

dan klasik dapat membuat pikiran rileks dan konsentrasi dapat ditingkatkan dan dipertahankan 

lebih lama. 

e. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam menuntut ilmu. Kita 

tahu bahwa setiap orang mempunyai cara yang optimal dalam mempelajari infonnasi ban.  

seharusnya para guru mengetahui dan memaharni bahwa setiap muridnya perlu diajar dengan 

metode-metode lain selain dari metode standar. Tentunya guru dapat menyampaikan materi 

dengan gaya yang berbeda-beda. 

Cara belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak variabel. Variabel tersebut mencakup 

faktor-faktor fisik, emosional, sosiologi dan lingkungan. Ada orang yang suka belajar di 

tempat sepi dan sebahagian lagi suka dengan belajar bila ada musik latar belakangnya, dan 

sebagainya. Namun secara umum ada dua kategori utama bagaimana belajar tersebut: 

Pertama, bagaimana menyerap informasi dengan mudah (modalitas) dan kedua, bagaimana 

cara mengatur dan mengolah infonnasi tersebut (dominasi otakj. Dan gaya belajar seorang 

adalah kombinasi dari bagaimana menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah 

infonnasi. 

Untuk masuk kepada pengalaman balajar, pertama kali kita hams kenal modalitus yang 

mencakup modalitas visual, auditorial dun kinestetik (V-A-K). Orang visual belajar melalui 

apa yang mereka lihat, orang auditorial belajar melalui apa yang mereka dengar, dan orang 

kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Walaupun orang belajar dengan mengggunakan 

ketiga modalitas ini, tetapi biasanya orang cenderung kepada salah satunya saja 



Sebagai pengajar kita pernah mendengar dan bahkan mcnemui siswa-siswa yang 

dulunya berprestasi di sekolah menengah atas, malah tertatih-tatih dan bahkan gaga1 di 

perguruan tinggi. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka 

merasa tidak mampu. Hal ini mungkin saja disebabkan karena ketidak cocokan antara gaya 

belajar si-siswa dengan gaya mengajar gurunya. Kalau di sekolah menengah mereka terbiasa 

dengan gaya belajar visual tetapi di perguruan tinggi mereka berhadapan dengan gaya belajar 

auditorial. Dan sebagai seorang guru kita hendaknya menggunakan pengajaran dengan gaya 

belajar standar yang dipunyai siswa yaitu menyesuaikan antara gaya belajar siswa dengan 

bentuk pengajaran guru. 

f. Bagaimana mengolah informasi ? 

Dalam menyerap informasi luta menggunakan identifikasi V-A-K. Dan untuk 

mengolah informasi digunakan proses pengolahan yang melibatkan otak. Ada dua 

kemungkinan otak melakukan prosesnya, yaitu: 

+ Persepsi Abstrak dan konkret, 

+ Pengaturan secara sekuensial (linear) dan acak (non linear) 

Gregorc seorang professor di bidang kurikulum yang dikutip DePorter (1  999, hal. 124): 

menyebutkan bahwa gaya-gaya ini .sekuensiul konkret, sekuensiul uhstrak, ucuk konkrel, dun 

acak ahstruk. Orang yang masuk dalam dua kategori sekuensial cenderung memiliki dominasi 

otak kiri, sedangkan orang yang berpikir secara ucuk biasanya memiliki dominasi olak kunun. 

Pemikir sekuensial konkret (SK) berpegang pada kenyataan dan proses informasi 

dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Informasi merakan dapatkan melalui indera 

fisik mereka, yaitu: indera penglihatan, peraba, pendengaran, perasa, dan penciuman. Biasanya 



mereka inemperhatikan dan inengingat realitas dengan mudah dan mengngat fakta-fakta, 

informasi, rumus-rumus, dan aturan khusus dengan mudah. Catatan dan ~nakalah adalah cara 

baik bagi orang ini untuk belajar 

Pemikir acak konkret (AK) mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan 

perilaku yang kurang terstruktur. Selalu ingin coba-coba (trial and error). Mereka sering 

melakukan lompatan intuitif yang sebenarnya diperlukan untuk pemikiran kreatif. Mereka 

mempunyai dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dan mengerjakan s e ~ a l a  

seuatunya dengan cra mereka sendiri tanpa mempedulikan waktu terutama sedang terlibat 

dalam situasi yang menarik. Mereka lebih berorieniasi kepada proses dari pada hasil sehingga 

hasil yang didapatkan tidak seusai dengan apa yang telah direncanakan se~nula karena nlereka 

bereksplorasi selama proses berlangsung. 

Pemikir uccrk abstrak (AA) lebih menggunakan perasaan dan emosi. Mereka tertarik 

pada nuansa, dan sebahagian lagi kepada mistisme. Pemikir gaya ini menyerap ide-ide, 

informasi, dan kesan dan mengaturnya dengan refleksi, sehingga butuh waktu yang lama 

untuk reaksi ataupun pendapat. Mereka mudah menyerap informasi bila infonnasi 

dipersonifikasikan. Mereka merasa dibatasi ketika berada dalam lingkungan yang sangat 

teratur. Pemikir AA mengalami peristiwa secara holistik dengan arti kata mereka perlu melihat 

keseluruhan gambar sekali gus, bukan bertahap. Mereka akan terbantu jika mengetahui 

bagaimana segala sesutunya terhubung dengan keseluruhannya sebelum masuk ke dalam 

detail. 

Pernikir sckuensial ahstrak (SA) adalah dunia teori metafisis dan pemikiran abstrak. 

Mereka suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi. Mereka sangat menghargai 

orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang teratur rapi. Prose berfikir mereka adalah logis, 

rasional, dan intelektual, dsn mereka mudah melihat hal-ha1 penting, seperti titik-titik kunci 



dan detail-detail penting. Aktivitas favorit mereka' adalah membaca dan apabila. mereka 

meneliti, mereka akan melakukannya dengan mendalam. Mereka ingin mengetahui sebab- 

sebab di balik akibat dan memahami teori serta konsep. Orang-orang ini biasanya adalah 

filoso f-filoso f bcsar dan ilmuwan-ilmuwan pcncl iti . Biasanya' mercka lcbih suka bekerja 

sendiri dari pada,berkelompok. 

g. Langkah-langkah pokok pengajaran metode Quantum Learning 

Quantum Learning yang diterapkan dalam kclas disebut dengan Quuntwn I/'eucl1ing 

yang mcmpunyni c~zrr.v i,lrrn~tr, " I ? N w ~ I I I I I  111111i(r M~r ( l k (~  kc /)~mi(l KIIN, d m  Anlurkun l)tmic~ 

h-ilu ke 1)1itziu h!erekul' yang berguna untuk melnbangun jembatan yang menghubungkan 

antara siswa dengan guru.. 

Quantum Teaching mepunyai prinsip-prinsip yaitu: Segalanya Berhicara, Segalanya 

Hcrfzrjuun, Pengulumu17 sebelum Pcmhcrian Numu, Akui Seliup I/su/~u, dan .Jiku Luyuk 

Dipelajari, Maka I,uyak l'zrlu Diruyakun dengan uraian seperti berikut: 

+ kCC'g~~lui7yu Rerhicuru. Keseluruhan lingkungan kelas sampai bahasa tubuh, dari 

kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran, semuanya mengirim pesan 

tentang bclajar. 

+ Segulur~yu Herfujzran. Semua yang disusun mempunyai tujuan tertentu. 
3 .. 

+ Pengulumun sehelunz llemheriun Numu. Otak akan berkembang pesat dengan 

rangsangan kompleks, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, 

proses belajar paling baik terjadi setelah siswa telah mengalami informasi sebelum 

mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 



+ Akui Setiap UsaAa. Belajar itu sebetulnya mengandung resiko sebab seorang yang 

belajar berarti melangkah ke luar dari kenyamanan. Oleh sebab itu siswa hams 

dapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. 

+ .Jika Luyak Dipelujari, Maka Layuk Pula Dirayakan. Perayaan memberikan urn pan 

balik mengenai kemajuan dan ineningkatkan asoiasi emosi positif dengan belajar. 

Perayaan ini merupakan konsumsi para juara. 

Adapun Kerungka Runcungun Belujar Quantum Teaching disebut dengan "TANDUR" 

yang merupakan kependekan dari Tumbulzkan, Alami, Narnai, Demonstrusikan, Ulangi, dun 

Rayakun dengan uraiannya sebagai berikut: 

6 Tumbuhkun. Tumbuhkan minat siswa dengan memuaskan mereka " Apa 

Manfaatnya BagiKu" (AMBAK) dan memanfaatkan kehidupan siswa. Ikutsertakan 

mereka sehingga mereka terpikat. 

+ Alami. Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua 

pelajar dengan cara berikan n~ereka pengalaman belajar, tumbuhkan kebutuhan 

untuk mengetahui. 

+ Namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi untuk memudahkan 

mengingat materi pelajaran dengan cara benkan data tepat saat minat mereka 

memuncak. 

+ Demon.strasikan. Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa 

mereka tahu atau berikan kesempatan bagi mereka untuk mengaitkan pengalaman 

dengan data baru, sehingga mereka menghayati dan membuatnya sebagai 

pengalaman pribadi. 



+ Ulangi. Tunjukkan kepada siswa cara-cara mengulangi materi Jan menegaskan 

bahwa aku tahu bahwa aku memang tahu ini yang berguna untuk menciptkan 

gambaran keseluruhan materi. 

+ Ru,vakun. Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan 

keterampiliin dan ilmu pengetahuan. Perayaan menambatkan siswa dengan asosiasi 

positif. 

Dengan bertitik tolak pada azas utama dan prinsipprinsip quantum teaching, dapat 

disusun Model Quanrun~ Teaching. Model quantum teachlng hampir sama dengan sebuah 

mengorchestra musik simfoni yang unsur-urisurnya terdiri dari dua kategori: Konreks dun Isi. 

Konfeks merupakan keakraban ruang orchestra itu sendiri (lingkungan), semangat 

konduktor dan para pemain musiknya (suasana), keseimbangan instrumen dan 

musisi dalam bekerja sama (landasan), dan interpretasi sang maestro terhadap 

lembaran musik (rancangan). Unsur-unsur ini terpadu dan menciptakan 

pengalaman bermusik yang menyeluruh. Pada konteks akan digubah: Suusunu yung 

Memherdayukun, /,andusan yang Kukul~, J,ingkungan jJang Menyenangkan, dun 

Runcangun Belujur yung Dinarn IS 

+ Isi. Anggaplah lembaran musik itu sebagai isi, not-not nyata pada sebuah halaman. 

Salah satu unsur isi adalah bagaimana tiap fi-ase musik dimainkan (penyajian). Isi 

juga meliputi keahlian sang maestro memanfaatkan bakat setiap pemain musik dan 

potensi setiap instrumen artinya seorang guru hams bisa menemukan keterampilurz 

penyumpaiun isi kurikulum. Strategi yang dibutuhkan adalah bagaimana: 

Pei~yujruiz yung Prlmu, Eirsrlllus~ yung L u ~ ~ e s ,  k'eterumpllun Belujur unluk Belujur, 

dun Ke / erurnp~lan Hldup. - 



B Pengajaran Biasa 

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Proses Belaiar Mengajar Kurikulum SMU 1994 hal. 3 

disebutkan bahwa belajar mengajar adalah interaksi atau huburzgan timhal halik antara siswa 

dengan guru dan antar sesama siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian interaksi 

mengandung unsur saling memberi clan menerima yang ditandai dengan sejumlah unsur: 

Tujuan yang lzendak dicapai, Siswa dun Guru, Balzan Pelajaran, Metode yung digunakan 

untuk nzenciptakun situasi belujar mengajur dun peniluian yang herfungsi untuk menetapkun 

seberapa juulz ke fercapaian tujuan. 

Di dalam Petunjuk 'Teknis Mata Pelajaran Fisika Kurikulum SMU 1994 hal. 27 

disebutkan bahwa salah satu faktor yang menunjang berhzsilnya seorang g ~ r u  fisika dalam 

mencapai tujuan pembelajaran adalah kemarnpuan guru tersebut dalarn pengelolaan kelas dan 

laboratorium. Sebagai pengelola kelas seorang guru berfungsi untuk: 

+ Merencanakan 

+ Menyampaikan tujuan 

+ Mengatur kegiatan 

+ Menciptakan lingkungan yang menyenangkan 

+ Menyerasikan k e ~ a t a n  kelas dengan kegiatan unit lainnya 

+ Meotivasi 

+ Mengevaluasi 

Sedangkan untuk pengelolaan laboratorium, seorang guru harus bisa memanfaatkan 

organisasi laboratorium untuk penggunaan laboratorium sekolah umumnya dan khususunya 

laboratorium Fisika. Untuk menjaga laboratorium fisika dapat berfungsi secara maksimal 



sebagai dadah pemahaman dan pengembangan konsep fisika, perlu dibuat tata tertib khusus 

yang ditujukan pada setiap pemakai laboratorium. 

Pengujarun biusa adalah ppngajaran yang dilakukan guru sesuai dengan pentunjuk 

teknis PBM Fisika 1994. Dalam menguraikan materinya guru semata-mata perpedoman 

kepada uraian kurikulum tersebut. Variasi metode pengajaran disesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan dan kemampuan alami dari guru itu sendiri. Kegiatan dalam kelas tidak 

dipisahkan secara tegas dengan kegiatan di laboratorium sebab kelas dapat dimodifikasi 

menjadi laboratoriurn. 

Dari uaraian di atas dapat dilihat bzhwa perbedaan antara quantum learning dan 

pengajaran biasa ierletak pada penggunaan musik dan penatasn lingkungan kelas yang lebih 

menyenangkan. 

Bila diperahtikan pendekatan yang sudah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan metode quantum learning ini diharapkan siswa SMU akan menjadi pelajar yang 

baik dalam mempelajari fisika, belajar lebih efisien, lebih tennotivasi dan lebih bergairah 

menghadapi persoalan-persoalan dalam pelajaran fisika. Dan yang lebih penting adalah 

bagairnana supaya metode quantum learning ini dapat meningkatkan hasil belajar fisika sis~va 

SMU. 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode pengajaran fisika yang diterapkan dalam penelitian in: merujuk kepada suatu 

metode yang dikembangkan oleh Bobbi DePorter dan Mike Hernacki yang disebut dengan 

metode quunlunz learning. ; clda penelitian ini dilihat perbedaan hasil yang didapatkan antara 

pengajaran menggunakan metode quantum learning dengan pengajaran biasa. Untuk 

mengungkapkan perbedaan antara kelompok yang diajarkan dengan metode quantum learning 

(eksperimen I) dan kelompok yang diajarkan dengan pengajaran biasa (eksperimen Ii). Sesuai 

dengan permasalahannya, maka metode yang digunakan adalah gabungan antara metoda 

kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar dan kualitatif dengan 

instrumen penelitian berupa angket dan lembaran obsenlasi, sedangkan bila ditinjau dari 

jenisnya penelitian ini adalahpenelrriun eksper~nzen. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Umum Negeri Kota Padang dengan 

subjek penelitian adalah siswa kelas 11 pada Caww I Juli-Oktober 2001 dengan konsep Listrik 

Statis dan Struktur Bumi. 

Penelitian ini di awali dengan pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

cara menentukan homogenitas dari kelas yang dijadikan sampel. Homogenitas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilihat dengan menganalisis hasil belajar dari tes akhir c a w  11 I 

(Maret-April 2001) kelas I tahun ajaran 2000:'2001 untuk dua SMU di Kota Padang. Setelah 



didapatkan kelas-kelas ;.:ng homogen diambil masing-masing dua kelas dari setiap SMU (satu 

kelas eksperimen dan satu kelas kontrol). 

Sebelum penelitian dimulai, terlebih dahulu para guru diperkenalkan dengan metode 

quantum learning, sedangkan pelaksana peneliti dibekali dengan cara melatih mereka untuk 

menerapkan metode quantum learning di dalam kelas sehingga setiap peneliti dianggap telah 

mempunyai wawasan yang sama dalam melaksanakan penelitian. Dan tahapan penelitian 

dapat dilihat sketsa berikut 

kelas I TA. 20001200 1 

v 

Pemilihan icelas Eksperimen dan Kontrol 

I Serta Memperkenalkan metode Quantum 
Learning I 

Kls Eks. I (Menggunakan Metode Quantum 
Learning), Kelas II 1 SMUN 2 Padang dan 

kelas IT4 SMUN 7 Padang 

Kls Eks. II (Menggunakan Metode Biasa) 
Kelas I12 SMUN 2 Padang dan kelas I15 

SMUN 7 Padang 

Metode Quantum Learning memperoleh Hasil yang Baik 
dibandingkan Metode Biasa ? 

1 I 
...................... ::::: ::::%: ,,,,C 8!!!!!!:::~*"s.:'."~: 

I 
..... ............................................ ......... . . . . . .  ................................. ............. ......... - ................. 

: 

._.. 
........ ............. 

I.' rJ 

Metode Quantum Learning sebagai 
metode altembatif pengajaran Fisika 

Tetap menggunakan Metode Biasa 
dalam Pengaiaran Fisika 

HasiI 
Belajar 
Fisika 

Gambar 1 a. Sketsa tahapan penelitian. 

- 

P- 

Partisipasi dlm 
Belajar Fisiita 

Tingkat 
Keberhasilan 

Belajar 

Motivasi 
Belajar Fisika 

Kesenangan 
Belajar Fisika 



- C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I1 SMUN Kota Padang yang 

terdaftar pada tahun ajaran 200012001. Mengingat begitu besarnya jumlah populasi dan 

beratnya pelaksanaan metode quantum learning perlu dilakukan penghematan biaya, waktu 

dan tenaga maka dipilih sampel dengan cara penvakilan sekolah berdasarkan rangking SMU 

di Kota Padang. Untuk mengambil sekolah sampel tersebut digunakan teknik Strutfied 

Sumpli~zg (Suharsimi Arikunto, 1993, hal. 1 1 1 ), dimana diambil satu sekolah dengan kategori 

rangking tinggi dan satu sekolah dengan kategori rangking rendah. Dan dengan mempedomani 

teknik Purposive Scmzpling, maka terpilih S I U N  2 untuk mewakili yang tinggi (rangking 1) 

dan SMrJN 7 sebagai wakil kategori rendah (Rangking 8) (Sesuai dengan data Depdiknas 

Kota Padang, 1999). (Sebelumnya direncanakan 5 sekolah, tapi karena pelaksanaan quantum 

learning butuh waktu, tenaga, dan biaya yang besar maka diputuskan untuk mengambil dua 

sampel saja). Sampel untuk setiap sekolah adalah dua kelas dengan mempertimbangkan 

homogenitas setiap lokal pada SMUN 2 dan SMUN 7. 

Tabel 3. Kelas-kelas eksperimen sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, sehingga tabel 3 menggambarkan 

bahwa kelas eksperimen I (Quantum Learning) dan kelas eksperimen II (Pengajaran Biasa) 

No 
1. 

diterapkan pada setiap kelas. 

Materi 
Listrik Statis 

S W  
2 

2. 1 7 

Setiap sekolah melibatkan satu orang guru bidang studi fisika dan dua atau tiga orang 

mahasiswa yang akan melaksanakan pengajaran pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Kelas Eksperimen I 
11-2 

Struktur Bumi 
Struktur Bumi 
Listrik Statis 

3. 
4. 

2 
7 

11-5 
11- 1 
11-4 

11-4 
11-2 
11-5 



Mahasiswa bertugas untuk mempersiapkan pera~gkat pembelajaran, merancang instrumen 

penelitian di bawah bimbingan dosen peneliti, melaksanakan pembelajaran ikut serta terlibat 

langsung dalam pengumpulan data dan hal-ha1 yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara berkelompok atau tim yang terdiri dari guru 

.- bidang studi fisika, peneliti dan dua orang pembantu peneliti yang bertugas untuk menyiapkan 

musik latar sekaligus observer terhadap kegiatan belajar yang sedang berlangsung. 

D. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalan siswa kelas 111 dan I12 S M U N  2 Tadang 

serta kelas 114 dan I1 5 SMIJN 7 Padailg yang terdaftar pada CAWJ I tahun ajaran 200112002 

dan guru di kelas masing-masing. Sedangkan jenis data dalarn penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan 

terhadap aktivitas siswa, pengisian quisioner dalam bentuk angket terbuka dan tertutup, dan 

data hasil belajar siswa. Data sekunder adalah jumlah siswa serta data hasil belajar pada 

CAWU I11 kelas I. 

E. Alat Mengumpulkan Data 

Alat pengumpul data (Instrumen Penelitian) disesuaikan dengan data yang akan 

diambil dengan uraian sebagai berikut: 

a. Data yang bersifat kuun/itatifdiambil dari tes hasil belajar dari soal-soal yang sudah 

dianalisis validitas, reliabel, daya beda dan mempunyai indeks kesukaranfiya. 

b. Data yang bersifat kz~uli~ut~f  dikumpulkan inelalui leinharan pengamatan, angket 

terbuka dan tertutup. 



F. Teknik Pengumpulan 

Seperti telah diuraikan pada bab I, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah 

metode quantum learning dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pengajaran fisika 

atau tidak ? 

Sesuai dengan tujuannya maka data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah: a) Data 

tentang tanggapan langsung yang didapatkan dengan memberikan angket terbuka k'epada 

setiap siswa. b) Data hasil belajar yang didapatkan dengan memberikan soal setiap habis 

pokok pelajaran. c) Data tentang motivasi, kesenangan, partisipasi didapatkan dengan cara 

rnenjalankan angket di akhir pelaksanaan penelitian serta observasi langsung s e w a h  

dilakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk melihat validitas dan reliabelitas setiap soal dan 

angket dilakukan uji coba terlebih dahulu, setelah itu angket dan soal diperbaiki sesuai dengan 

hasil uji coba tersebut. 

Alat untuk mendapatkan data tentang penguasaan materi siswa adalah tes hasil 

belajar. Tes yang dipakai harus sahih (Valid) dan andal (reliabel) dengan melalui proses 

ujicoba dan analisis instrumentasi. Kesahihan ini ditetapkan dengan mempelajari instrumen 

dengan taraf kesukaran dan daya pembeda soal yang dicari dengan analisis item. Soal van2 

terlalu sulit dan terlalu mudah mempunyai daya pembeda yang sangat kecil tidak dipakai. 

1. Daya Pembeda 

Untuk melihat kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah dipakai rumus Ngalim Punvanto (1986. Hal 

150) yaitu: 

' ? T  - 
Dimana : DP = Daya pembeda 



U = Jumlah siswa kelompok tinggi yang menjawab benar 

L =Jumlah siswa kelompok rendah yang menjawab benar 

T = Jumlah siswa kelompok tinggi dan kelompok rendah 

Dengan kriteria penguj ian sebagai berikut : 

DP = 0,00 - 0,20 : jelek 

.DP = 0,20 - 0,40 : cukup 

DP = 0,40 - 0,70 : baik 

DP = 0,70 - 1,00 : sangat baik 

DP = negatif : szngat jelek 

2. Indek kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan terlalu sukar. Untuk 

menentukan taraf kesukaran dikemukakan oleh Ngalim Punvanto (1986. Hal 155), yaitu: 

Dimana : IK = Indek kesukaran soal 

U = dumlah siswa kelompok tinggi yang menjawab benar 

L ==Jumlah siswa kelompok rendah yang rnenjawab benar 

T = dumlah siswa kelompok tinggi dan kelompok rendah 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

IK = 0,00 - 0,30 : sukar 

IK = 0,30 - 0,70 : sedang 

IK = 0,70 - 1,00 : lnudah 

3. Reliabilitas 

~eliabilitas adalah suatu ukuran keajekan alat penilaian dalam mengukur 

sesuatu yang diukur. Dapat dikatakan sebagai tingkat kepercayaan tes dalam memberikan hasil 



yang tepat. Untuk mene~ltukan reliabilitas suatu tes menurut Suharrni Arikunto (1992. Hal 98) 

sebagai berikut: 

Dimana : rl = Koefisien Reliabilitas 

n = Jumlah butir soal 

M = Rata-rata skor tes 

St = Varians total 

N = Jumlah pengikut tes 

Tingkat reliabilitas ditentukan oieh skala Guil ford yang dikutip subino (1987: 115) sebagai 

berikut : 

Kurang dari 0,20 : rendah sekali 

0,20 - 0,40 : rendah 

0,40 - 0,70 : sedang 

0,70 - 0,90 : tinggi 

0,90 - 1,OO : tinggi sekali 

1 ,00 : sempurna 

G. Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data hasil penelitian digunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah populasi berdistnbusi normal atau 

tidak. Untuk menbaji normalitas ini digunakan uji Lilliefors yang langkah pengujiannya 

dikemukakan oleh Sudjana (1 992, ha1 466) yaitu : 



a) Menyusun skor hasil belajar dan angket siswa dalam tabd mulai dari skor terendah 

sampai skor tertinggi. 
- 

Xi - X  
b) Mencari skor baku dari skor mentah dengan rumus : Zi = - 

S 

c) Dengan menggunakan dafiar distribusi normal baku, dihitung peluang hasil belajar 

d a ~ .  setiap angket F(Zi) = P (Z-Z,) 

d) Menentukan harga S(Zi), yaitu proporsi skor baku yang lebih kecil atau sama 

F(Zi dengan Zi , dengan rumus : S (Zi) =- . 
n 

e) Menghitung selisih F (Z;) - S(Zi) kemudian dihitung harga mutlaknya. 

f) Mengambil h a r e  mutlak dan selanjutnya disebut Lo. 

g) Membandingkan Lo dengan nilai kritis L untuk uji lilliefors yang terdapat pada 

tabel, jika harga Lo lebih kecil dari harga L, maka data skor hasil belajar siswa 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas berguna untuk melihat apakah kedua kelompok sampel mempunyai 

varians homogen atau tidak. Untuk menpji  homogenitas dilakukan uji-F. Uji homogenitas 

mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Sudjana (1 992, ha1 250 ) sebagai berikut: 

a) Mencari varians masing-masing kelompok data, kemudian menghitung harga F 

s2 
dengan rumus : F = 4 

s; 

Keterangan : S: = Varians hasil belajar kelas eksperimen 

S: = Varians hasil belajar kelas kontrol 

F = Varians kelompok data 

b) Melakukan Pengujian dengan Kriteria 



F ( l - a w n , - i . n 2 . ,  ) ( F ( F ~ /  2 a ( n l - l . n 2 - ~ )  

Untuk taraf nyata = 0,05, apabila Fhitung berada dalam batas kriteria pengujian diatas, maka 

sampel berasal dari populasi dengan varians homogen. 

Khusus untuk tanggapan terbuka, analisis data hasil penelitian untuk melihat 

besarnya tanggapan siswa terhadap mata pelajaran fisika sebelum diberikan pengajaran 

dengan metode quantum lerning dan setelah menggunakan model quantum learning dilakukan 

dengan cara mengelompokkan jawaban siswa berdasarkan variabel-variabel tanggapan. 

Kemudian dari jawaban siswa dihitung persentase setiap variabel yang muncul dengan rumus 

sebagai berikut: 

Dimana Y adalah persentase siswa yang memberikan tanggapan untuk setiap variabel, 

X adalah jumlah tiap tanggapan Cjumlah tanggapan siswa), dan n adalah jumlah siswa 

keseluruhan. Sehingga terlihat bagaimana tanggapan mereka terhadap mata pelajaran fisika 

dan metode quantum learning. 

Selanjutnya untuk melihat aktifitas siswa yang dilihat berdasarkan observasi dan 

tanggapan siswa yang diminta dengan menyebarkan anzket tertutup lalu di analisis dengan 

menggunakan teknik persentase dan dilanjutkan dengan metode grafik, sehingga dengan 

mudah dilihat perbedaan aktifitas dan tanggapan siswa antara pengajaran menggunakan 

metode biasa dan menggunakan quantum learning. 



BAB IV 

HASU, DAN PZMBAHASAN 

Seperti telah diuraikan pada bab 3, penelitian ini dilakukan pada kelas-kelas sampel 

yang ada di kelas I1 SMUN 3 Padang dan SMUN 7 Padang dalam Cawm I Juli-Oktober 200 1.  

Sesuai dengan kurikulum fisika kelas I1 SMU, penelitian ini dilakukan pada konsep I,l.r.trik 

Statis dun Struktur Rumi. Setelah dilakukan proses penelitian dengan seksama, maka 

didapatkan hasilnya dengan pembahasan sebagai berikut: 

A. Deskripsi Data 

Objek penelitian ini adalah siswa SMUN 2 Padang yang berada di kelas I11 

berjumlah 44 orang, kelas I12 berjumlah 44 orang, dan SMUN Padang yang berada di kelas 

I14 yang berjumlah 41 orang dan kelas I15 berjumlah 40 orang. 

A.1. Kasil dari Angket Terbuka 

Di awal proses belajar mengajar diminta tanggapan siswa terhadap mata pelaja.ran 

fisika yang didapatkannya selama ini (sebelum dipekenalkan dengan metode quantum 

learning), namun tidak semua siswa yang dilibatkan. Tanggapan diminta hanya dari 20 orang 

siswa yang di ambil secara acak dan variabel tanggapan bebas berdasarkan versi siswa itu 

masing-masing. Karena peneliti tidak mengharuskan tanggapan pada satu variabel saja, maka 

tanggapan siswa tersebar berdasarkan versinya masing-masing. 

Begitu juga dengan tanggapan terhadap metode quantum. 'Tanggapan diminta seteleh 

mereka diperkenalkan dengan metode quantum learning untuk pertama kalinya. Siswa di 



suruh memberi tanggapannya sesuai dengan isi hati mereka masing-masing tanpa diarahkan 

untuk menanggapi pada satu sisi saja. Sehingga timbullah jawaban yang beraneka ragam 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Tanggapan siswa terhadap mata pelujarunfisiku (Jumlah penanggap = 20 orang) 

Tabel 5. Tanggapan siswa terhadap penggunaan musik klasik sedang belajar fisika 
(Penanggap= 3 1 orang) 

No 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Tanggapan 

Menambah gairah belajarlsemangat 
Melonggarkan syaraf yang tegangl mengurangi 
perasaan bermasalahl jadi santai 
Menambah konsentrasi 
Menunjang belajarl menambah pemahaman 
Mengganggu konsentrasi 
Musik yang lain 
a. Gun 'N Rose 
b. Dangdut 
Menyenangkan 
~ e n ~ h i l a n ~ k a n  rasa bosan 

Jumlah 

17 
1 I 

18 
13 
2 

1 
2 
16 
12 

% 

54.84 
35.48 

58.06 
41.94 
6.45 

3.23 
6.45 

51.61 
38.71 



[ 9 1 Merangsang otak 6 1 1935 / 

Tabel 6. Tanggapan siswa terhadap penggunaan poster dun kuta-kara mutiara dalam 
ruangan kelas (Penanggap= 3 1 orang) 

10 
1 1 

A.2. Hasil dari Observasi 

Data ini merupakan hasil observasi dari setiap kelas yaitu kelas I12 dengan QL dan 

kelas I11 SMUN 2 Padang dengan biasa dalam materi listrik statis, sedangkan kelas I15 dengan 

QL dan kelas I14 SMUN 7 Padang dengan biasa dalam materi struktur bumi, sebaliknya 

SMUN 2 Padang pada materi struktur bumi dan SMUN 7 Padang pada materi listrik statis. 

Kurang asyik 
Tidak ada pengaruh apa-apa 

No 

1' 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a. Motivasi 

Aspek mofivasi dalam belajar yang diobservasi adalah: 

1. Siswa yang terlambat masuk kelas 

2. Siswa yang aktif mengajukan pertanyaan 

3. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan 

4. Siswa yang membuat latihan yang diberikan guru 

5. Siswa yang mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

2 
1 

Tanggapan 

Menambah gairah belajarlsemangat 
Gambarnya bikin urat syaraf kendorl jadi santai 
Poster group band yang sedang ngetop 
Menimbulkan minat belajar 
Menambah konsentrasi 
Merangsang otak 
Gambar kurang seninya 
Suasana sejuk dan teriang 
Menambah pemahaman 

6.45 
3.23 

Jumlah 

17 
8 
1 
7 
6 
2 
1 
1 
1 

% 

54.84 
25.81 
3.23 
22.58 
19.35 
6.45 
3.23 
3.23 

' 3.23 



6. Siswa yang permisi selama PBM - 

7. Siswa yang mengobrol dengan teman 

8. Siswa yang tidak mencatat 

9. Siswa yang mengganggu teman selama belajar 

10. Siswa yang berani tampil ke depan kelas 

1 1 .  Siswa yang hanya mengikuti musik selama PBM 

Dari hasil observasi aspek motivasi yang muncul untuk lima kali pertemuan materi 

listrik statis dan struktur bumi pada SMU 2 dan SMU 7 antara pengajaran menggunakan 

Quantum Learning dibandingkan dengar1 pengajaran biasa dapat dilihat pada gambar berikut: 

I .  Pada SMU 2 dengan materi Listrik Statis, frekuensi aspek motivasi yang muncul adalah: 

1 QL VS Biasa untuk materi Urfrik Statis di SMU 2 I 

I I 

I 

I+ Biasa I 6.8 1 1.4 28.8 I 8 . 6 4 . 2  I 1.2 I I 
- - - -- -2 --I - - -- - 

Aspek Motivasi 

Gambar Ib. Aspek motivasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi listrik statis 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 2 Padang 

Kriteria 2-5, dan 10 adalah untuk ~nengungkapkan aktifitas positif sedangkan kriteria 

1 ,  6-9 dan 1 1 untuk mengungkapkan aktifitas negatif. Dari gambar 1 b dapat dilihat bahnva 

pada pertemuan materi li.vferik slatis c!i SWJN 2 Padung: Aktifitas positif siswa setelah 



diajarkan dengan QL lebih tinggi dari biasa, sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih 

rendah dari biasa. Kecuali untuk aktifitas 11 QL lebih tinggi dari biasa. 

2. Pada SMU 2 dengan materi Struktur Bumi, frekuensi aspek motivasi yang muncul adalah: 

QL VS Biasa untuk rnateri Stuktur Burni di SMU 

I 

! Aspek rnotiwsi 

Gambar 2. Aspek motivasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi Struktur Bumi 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 2 Padang 

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi struktur Rumi dl SMih'2 

Padang, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tinggi dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

3. Pada SMU 7 dengan materi Listrik Statis, frekuensi aspek motivasi yang muncul adalah: 
- --- 

I QL VS Biasa untuk rnaten bstrik Statis di SMU 7 

i 

1 
I 

I I 

+- QL 5.8 14.4 3 3 4 : :  -.+ .. ---- - - 

+ Biasa 5.2 6.2 29.6, 4.2 
-- - . - -- 

Aspek motivasi 

Gambar 3. Aspek motivasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi listrik statis 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 7 Padang 
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Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi li.s.terik stutis di SMuA.T 7 

Padung, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tingg dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas rzgatif QL lebih rendah dari biasa. 

4. Pada SMU 7 dengan materi Struktur Bumi, frekuensi aspek motivasi yang muncul adalah: 

QL VS Biasa untuk rnateri Struktur Bumi di SMU 7 I 

Aspek motivasi 
I 

Gambar 4. Aspek motivasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi Struktur Bumi 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 7 Padang 

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi struktur bumi di SMLN 7 Padung. 

Mifi tas  positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tingg dan biasa, sebaliknya pa& 

aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

b. Partisipasi 

Aspek partisipasi dalam belajar yang diobservasi adalah: 

1 . Yang t idak mempunyai kesiapan untuk belajar 

2. Aktif mengajukan pertanyaan 

3. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan 

4. Aktif membuat latihan yang diberikan guru 



5. Mencatat hal-ha1 penting 

6. Siswa yang menberikan komentar 

7. Siswa yang izin keluar masuk 

8. Siswa yang tidak mendengarkanltidak pernah mencatat 

9. Siswa yang memperhatikan pelajaran selama PBM 

10. Siswa yang tidak membuat PR 

Kriteria 1, dan 7-10 adalah aktifitas negatif dan Giteria 2-6 adalah aktifitas positif. 

Dari hasil observasi aspek partisipasi dalam belajar yang muncul untuk lima kali pertemuan 

materi listrik statis dan struktur bumi pada SMU 2 dan SMU 7 menggunakan pengajaran 

dengan Quantum Learning dibandingkan dengan pengajaran biasa dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

1. Pada SMU 2 dengan materi Listrik Statis, frekuensi aspek parhsipasi dalam belajar yang 
muncul adalah: 

I Q L Vs Biasa mteri k t r i k  Stat's untuk SMUN 2 

I Padang i 
I I 
I 60 1 I 

I 1 ; 2 i 4  , 5  6 ; 7  r l o  

1 - - c a d  4 (7.6 24.2 38.4  6.4 1.8 38.4 2.2 

! I .+ . Biasa - .81?:8/16.6128.8-Z . - / 2.4  ,288 6.8 ~ 

Aspek Partiiipasi 
I 

- . -- - -  

Gambar 5. Aspek partisipasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi listrik statis 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 2 Padang 

Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi lis/c.rik stu/is di S'M7JN 2 

I'udung, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan Q L  lebih tingd dari biasa kecuali 



untuk kriteria 3, sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. Kecuali untuk 

kriteria 9 QL lebih tingg dari biasa. 

2. Pada SMU 2 dengan materi Struktur Bumi, frekuensi aspek partisipasi dalam belajar yang 
muncul adalah: 

- 

Bum di S W  2 
Padang 

i Aspek Partisipasi I 

i .- I 

Gambar 6. Aspek partisipasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi Struktur 
Bumi pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 2 Padang 

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi strukiur bumi di S114(JN 2 

Padung Akti fitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tinggi dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

3. Pada SMU 7 dengan materi Listrik Statis, frehuensi aspek partisipasi dalam belajar yang 
muncul adalah: 



-- 

Q L Vsa Biasa untuk materi Listrik Statis di SMUN 7 
Padang 

Aspek Patiiipasi 

Gambar 7. Aspek partisipasi untulc rata-rata lirna kali pertemuan materi listrik statis 
pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 7 Padang 

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi listrik stiltis di SMUAr 7 

Pudaizg, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QT, lebih tinggi dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

4. Pada SMU 7 dengan materi Struktur Bumi, frekuensi aspek partisipasi dalam belajar yang 
muncul adalah: 

! 
Q L Vs Biasa untuk mter i  StruMur Burri di SMUN 7 

I Padang 
I 

1 - 1 1  1 2 1 4 i 5  6 1 7 ! 9 ! 1 0  
- 

-+-Q L 5 2 22 33.8 33.8 7.8 3 33.8 2.6 
I 

-Biasa 6  3.2 27 2127.2 4.8 3.8 127.21 8 

Aspek Partiiipasi 

Gambar 8. Aspek partisipasi untuk rata-rata lima kali pertemuan materi Struh~ur 
Bumi pengajaran dengan Quantum Learning VS Biasa di SMU 7 Padang 



Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa pada pertevuan materi strukfur hun.zi di SM(JiV 7 

Padang, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tingg dari, sebaliknya 

pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

.c. Kesenangan 

Aspek kesenangan belajar yang diobservasi adalah: 

1. Siswa yang benvajah ceria 

2. Siswa yang gembira 

3. Siswa yang termenung (tidak memperhatikan pelajaran) 

4. Siswa yang diam (memperhatikan pelajaran) 

5. Siswa yang rnengerjakan latihan (scal-soal) dengan senang hati 

6. Siswa yang mengganggu temannya selama PBM 

7. Siswa yang murung 

8. Siswa yang bersemangat belajar 

9. Siswa yang mengantuk 

10. Siswa yang izin keluarl masuk 

Kriteria l , 2 , 4 ,  5,  8 termasuk kriteria positif dan kriteria 3,4,6,7,9 dan 10 merupakan 

aktifitas negatif. Dari hasil observasi aspek kesenangan dal am belajar yang muncul untuk lima 

kali pertemuan materi listrik statis dan struktur bumi pada SMU 2 dan SMLT 7 menggunakan 

pengajaran dengan Quantum Learning dibandingkan dengan pengajaran biasa dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

I .  Pada SMU 2 dengan materi Listrik Statis, frekuensi aspek kesenangan belajar yang 
muncul adalah: 



i Q L Vs Biasa untuk rnateri Listrik Statis di SMUN 2 
Padang 

40 

Aspek Kesenangan 
I . - . . . - -- -- .- - - - -- - 

Gambar 9. Aspek kesenangan belajar untuk rata-rata lima kali pertemuan materi 
listrik statis pengajaran dengan QL VS Biasa di SMU 2 Padang 

Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi listrik stutis di ,TMiIr 2 

Padung, Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tinggi dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa. 

2. Pada SMU 2 dengan materi Struktur Bumi, frekuensi aspek kesenangan belajar yang 
muncul adalah: 

! 
Q L Vs Biasa untuk rnateri Sbuktur Burni di SMUN 2 I 

I 
I 

Padang I I 

I 

Aspek Kesenangan 

Gambar 10. Aspek kesenangan belajari untuk rata-rata lima kali pertemuan 
maten Struktur Rumi pengajaran dengan (21, VS Biasa di SMU 2 Padang 
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Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi struktur bum1 di SMJN 2 

P a d a n ~  Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QL lebih tingg dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa kecuali kriteria 9. 

3. Pada SMU 7 dengan materi Listrik Statis; frekuensi aspek kesenangan belajar yang muncul 
adalah: 

Q L Vs Biasa untuk Materi Listrik Statis di SMUN 7 
Padang 

I 

Gambar 11. Aspek kesenangan belajar untuk rata-rata lima kali pertemuan materi 
listrik statis pengajaran dengan QL VS Biasa di SMU 7 Padang 

1 / - .- - 

Dari gambar 11 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi listrik slu/i.r di SMIN 7 

+Q L 36.2 35.61 9.2 !34.6)34.6 35.8 

+Biasa 128.2 28.2 12.4128.8128.8127.2 

Padung Akctifitas positif siswa setelah diajarkan dengan Q L  lebih tinggi dari biasa, 

35.21 3.8 - / 4.2 -- 

28 6.6 1 6 : 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa kecuali kriteria 7. 

I::;- Aspek Kesenangan - - 



4. Pada SMU 7 dengan materi Struktur Bumi,- frekuensi aspek kesenangan belajar yang 
muncul adalah: 

1- Q L Vs Biasa vntuk mate" Struklur Bumi di SMUN 7 

1 
Padang i 

i - 1--L ---I. . - I  

i Aspek Kesenangan I 

Gambar 12. Aspek. kesenangan belajar untuk rata-rata lima. kali pertemuan materi 
Struktur Rumi pengzjaran dengan QL VS Biasa di SML 7 Padang 

Dari gambar 12 dapat dilihat bahwa pada pertemuan materi listr~k sfuti.~ di SMT/3' 7 

Padung? Aktifitas positif siswa setelah diajarkan dengan QI, lebih tinggi dari biasa, 

sebaliknya pada aktifitas negatif QL lebih rendah dari biasa kecuali kriteria 7. 

A.3. Hasil dari Angket Tertutup 

Untuk inemudahkan pengolahan data setiap aspek, kepada siswa diininta untuk 

menjawab pertanyaan dalam angket dengan mempedomani kriteria: Sungul Tiduk Setuju nilai 

1 ,  Tiduk Seruju nilai 2, Sefuju nilai 3 dan Sungal Sefziju nilai 4. Sertiap aspek dihitung 

frekuensi yang menjawab berdasarkan kriteria di atas. 

a. Motivasi 

Untuk lebih mengungkapkan inotivasi belajar dengan quantum learning dapat dizali 

dengan angket tertutup. Pertanyaannya adalah: 



1. Saya senang belajar Fisika kalau suasana kelasnya asri sehngga saya tidak merasa jenuh 

dalam belajar. 

2. Saya merasa terpacu untuk belajar setelah membaca kata-kata rnutiara didinding kelas. 

3. Bagi saya musik klasik dapat mengendorkan saraf otak sehingga saya tidak merasa lelah 

dalam belajar 

4. Saya sangat tertarik dengan permainan-permainan (Fisika ceria) yang diberi guru dalam 

belajar Fisika sehingga materi pelajaran semakin diingat 

5 .  Saya berusaha untuk mencapai nilai yang baik karena guru memberi hadiah yang membuat 

usaha belajar berarti 

6. Saya senang belajar Fisika karena selesai satu materi guru selalu meinblrar: perayaan 

7. Saya terdorong belajar Fisika dirumah karena guru selalu dengan teratur memberi kuis 

sebelum masuk materi baru 

8. Saya senang kalau guru menggunakan media OHP untuk memperjelas keterangan guru 

9. Dengan adanya poster-poster, gambar-gambar yang digantung di dinding saya tergugah 

untuk belajar Fisika dengan baik 

10. Saya senang dengan suasana belajar yang diiringi musik klasik 

11. Dirumah saya juga menerapkan belajar Fisika sambil mendengar musik klasik 

12. Saya terdorong hadir terus belajar Fisika karena guru selalu dengan teratur memberi 

penghargaan /bonus berupa nilai tambahan. 

13. Saya kecewa kalau tidak mendengar musik klasik saat belajar Fisika 

14. Walau saya tak berrninat belajar Fisika tapi saya terdorong berusaha karena membaca 

kata-kata mutiara yang ditempelkan di dinding 

1 5. Saya belajar Fisika dengan baik karena menguasai Fisika sama dengan menguasi alam 



33ri  ;a\va%an angkzt ysng iiemnjla scperti di atas dapa; dilihai nlotikasi siswa 

belajar menggunakan Quantum Learning sebagai berikut: 

1. Untuk SMUN 2 Padang: 

I 
Motivasi Belajar Dengan Q L untuk SMUN 2 

I 
25 1 

L*sangatsetulu !1914113115 fi(9111~10 1 1  1 1  15 13 8 1 2 1 4 1  I L L - ,  
Nomor item 

.-. - ~ - .  ~ - .  - -. .- 1 

Gambar 1 3. Motivasi belajar urrtuk pengajaran dengan Quantum Learning di 
SbZUN 2 Padang 

Gambar 13 menceritakan pada kita bahwa pengajaran dengan quantum 

learning di SMUN 2 Padang dapat memo/iva.si siswa dalam belajar dengan rata-rata: 

Sangat Tidak Setuju 4 orang, Tidak Setuju 9,9 orang, Setuju 16 orang, dan Sangat 

Setuju I 1  orang. 

2. Untuk SMUN 7 Padang 

-- -- -- - - - - - - 
Mot~vasi Belajar dengan Q L untuk SMUN 7 

25 1 

Nomor Item 

- ~ ~- 

Gambar 1 4. Motivasi belajar untuk pengajaran dengan Quantum Learning 
di SMUN 7 Padang 



Gambar 14 menceritakan pada kita bahwa pen~ajaran dengan quantum 

learning di SMUN 7 Padang dapat meinotivasi siswa dalarn belajar dengan rata-rzta: 

Sangat Tidak Setuju 3 orang, Tidak Setuju 9,l orang, Setuju 17 orang, dan Sangat 

Setuju 12 orang. 

3. Kesenangan 

Untuk lebih mengungkapkan kesenangan belajar dengan quantum learning dapat 

digali dengan angket tertutu~. Pertanyaannya adalah: 

1 .  Saya lebih senang belajar Fisika di ruang yang suasananya sejuk sehingga saya tidak 

merasa gerah 

2. Saya senang dalam belaiar dengan suasana ruang yang diatur dan dihias poster, 

gambar, kata-kata mutiara dan musik 

3. Metode yang diberikan guru sangat menarik dan menimbulkan kesenangan belajar 

Fisiska 

4. Belajar Fisika yang diiringi musik klasik menarik karena tidak menimbulkan 

kebosanan 

5.  Materi yang diajar menggunakan chartlposter dan alat peraga dapat mengembalikan 

kosentrasi 

6. Sewaktu belajar Fisika saya merasakan waktu berjalan begtu cepat 

7. Dengan adanya permainan dalam belajar Fisika, saya senang karena menghilangkan 

kebosanan dalam belajar 

8. Saya merasa Fisika itu tidak menakutkan lagi karena diajar juga dengan permainan 

9. Setelah belajar dengan metode Quantum Learning saya menjadi senang mengerjakan 

tugas yang diberi guru 



10 Setelah helajar de;?gsn metode Qu~ntl!in Laming  saya mevjzdi ser,ang ~er i ipe l~ ja r i  

Fisika, tidak ada lagi rasa cemas dan mkut 

11. Saya senang belajar Fisika karena hubungan guru Fisika dengan siswanya akrab, 

sehingga tidak ada rasa engga untuk diskusi 

12. Saya tidak merasa tertekan mengerjakan tugas Fisika bila diiringi musik klasik 

13. Saya merasa tertantang berkompetansi dengan teman sekelas untuk mendapatkan 

penghargaan untuk diri sendiri 

14. Mengerti Fisika dengan baik menjamin kehidupan sukses dimasa datang karena Fisika 

melatih cara sistematis dalam penyelesaian masalah 

15. Ssaya merasa kecewa kalau tidak belajar Fisika karena guru tidak hadir 

16. Belajar Fisika sangat rnenyei~amgkan dengan diiringi musik klasik 

1 7. Belajar Fisika menambah pemahaman saya terhadzp gejala alam 

Dari jawaban angket yang itemnya seperti diatas dapat dilihat kesenangan siswa 

belajar meng~runakan Quantum Learning sebagai berikut: 

1. Untuk SMUN 2 Padang: 

I Kesenangan Belajar dengan Q L untuk SMUN 2 

I -1 

Nomor item 

I . . - - - . . - - - - - . . - -- - - 

Gambar 15. Kesenangan belajar untuk pengajaran dengan Quantum ~ e a k i n g  
di SMUN 2 Padeng 



Gambar : 5  mznceritakcn padh kita kahwz pcngajaran dengan qutil~turn 

learning di SMSJN 2 Padang dapat meningkatkan kesenangan siswa dalam belajar 

dengan rata-rata: Sangat Tidak Setuju 6,7 orang, Tidak Setuju 4,5 orang, Setuju 21 

orang, dan Sangat Setuju 14 orang. 

2. Untuk SMUN 7 Padang: 

- - -- -- -- - - -. .. .- - 

I Kesenangan Belajar dengan Q L di SMUN 7 ! 

o 1:-1 - 2 1 1 : ~  0 ~ 4  b i  T i Z I 1.4 1 ib2 
3 3 4-~5-<i 61.7i i-~7 '2 3-15-3 -2 

17 Mil823'20!25122~22121 19 ZZ 24 20 20 21 

M 1711710 13!1012111 113 14 11 12 5 16 17 - -. 
Nomor item 

Gambar 16. Kesenangan belajar untuk pengajaran dengan Quantum Learning 
di SMUN 7 Padang 

Gambar 16 menceritakan pada kita bahwa pengajaran dengan quantum 

learning di SMUN 7 Padang dapat meningkutkur7 kcsenangun siswa dalam belajar 

dengan rata-rata: Sangat Tidak Setuju 0,8 orang, Tidak Setuju 4.5 orang, Setuju 24 

orang, dan Sangat Setuju 14 orang. 

18. Partisipasi 

Untuk lebih mengungkapkan paetisipasi belajar dengan quantum learning dapat 

digali dengan angket tertutup. Pertanyaannya adalah: 

1 .  Dengan menggunakan Quantum Learning, membuat saya tidak terpaksa belajar Fisika 

2. Dengan suasana kelas yang dihias dengan poster, bunga dan metode yang bervariasi, 

saya tidak mau bolos dalam belajar 



3. Say?. dapat rveml~ssikan perhatii;;l dengsr. kaik !:a!au gilru mzae~sngkan karena 

suasana kelas dibuat semenarik mungkin 

4. Saya bisa belajar Ikonsentrasi lama dari biasanya kalau belajar Fisika diirinngi musik 

klasik 

5. Setelah belajar dengan metode Quantum Learning rasanya saya ingin belajar sebaik- 

baiknya 

6. Saya semakin senang mengerjakan latihan soal Fisika di sekolah bila diiring musik 

klasik 

7. Saya ditumah senang wpngejakan tugas Fisika dengan diiringi musik klasik 

8. Saya kecewa kalau jam belajar Fisika ,prunys tidak hadir 

9. Ijengan adanya permainan &lam belajar F i s i~a  menambah saya giat belajar 

10. Saya merasa dihargai ketika guru memberi hadiah, jika saya betul menjawab satu 

1 1 .  Saya se1al.u menanti belajar Fisika karena setiap mulai belajar guru selalu memberikan 

kata-kata mutiara untuk menambah keinginan belajar 

12. Saya merasa nyaman didalam lokal, membuat saya betah belajar Fisika yang biasanya 

13. Saya sangat berpamsipasi untuk ikut belajar Fisika dengan metode Quantum Learning 

Dari jawaban angket yang itemnya seperti diatas dapat dilihat partisipasi siswa belajar 

menggunakan Quantum Learning sebagai berikut: 

1 .  Untuk SMUN 2 Padang: 



- . -- 
Partisipasi 

- - - - - - - - - - - 

Belajar dengan Q L di SMUN 2 Padang 

25 - - -  

20 - 

I Nomor item I 
1 J 

Gambar 17. Partisipasi belajar untuk pengajaran dengan Quantum Learning 
di SMUN 2. Padang 

Gambar 17 menceritakan pada luta bahwa pengajaran dengan quantum 

learning di ShWN 2 Padang dapat nzeningkatkan purtislpusi siswa dalam belajar 

dengan rata-rata: Sangat Tidak Setuju 2,5 orang, Tidak Setuju 7,l orang, Setuju 19 

orang, dan Sangat Setuju 1 1 orang, 

Untuk SMUN 7 Padang: 

I Partisipasi Bekjar dengan Q L di SMUN 7 , 
i , . . . 

1 i 

Gainbar 18. Partisipasi belajar untuk pengajaran dengan Quantum Learning 

di SMIJN 7 Padang. 



tiambar 18 meficeritakan pada kita bahwa pengajarai.1 dengan quai~tuin 

learnincr di SMUN 7 Padang dapat meningkatkan kesenungun siswa dalam belajar 

dengan rata-rata: Sangat Tidak Setuju 1,8 orang, Tidak Setuju 7,4 orang, Setuju 19 

orang, dan Sangat Setuju 1 1 orang. 

A.4. Hasil Bela jar 

~eneli6an ini dilakukan dalam Cawu I tahun ajaran 200112002 dengun materi 

pelajaran Listrik Statis dan Struktur Bumi. Di awal pembelajaran di SMJN 2 Padang cl; 

berikan materi Listrik Statis pada kelas yang menggunakan metode quantum learning dan 

biasa, sedangkan di SMUN 7 Padang uiberikan materi Stniktur Bumi pada kelas yang 

menggunakan metode quantum learning dan biasa. Setelah materi tersebut se:esai, 

dilakukan tes untuk melihat hasil belajar siswa. Keinudian dilanjutkan materi Struktur 

Bumi di SMUN 2 Padang dan Listrik Statis di SMUN 7 Padang, setelah selesai materi 

dilakukan pula tes untuk melihat hai l  balajar siswa. Perbandingan hasil belajar pada setiap 

akhir mata pelajaran disetiap konsep dapat dilihat seperti grafik berikut. 

1. Materi Struktur Bumi 

a. SMUN 2 Padang 

Has11 Belajar antara  QLdengan B ~ a s a  untuk rnaterl Struktur 
Bum1 d l  S M U N  2  Padang 

100  
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Gambar 19. Perbandingan hasil belajar siswa antara pengajaran dengan Metode QL 
dengan Siasa xctuk matcri Struktur 3 u n i  di SMUN 2 Padang 

c 



Gambar 21 menceritakan pada kita bahwa pengajaran dengan quantum 

learning di SMLTN 7 Padang dengan materi li.s/rik .r/atlr mendapatkan nilai hasil 

belajar dengan rata-rata 62,5. Sedangkan pada kelas dengan pengajaran biasa 

memperoleh nilai rata-rata 58,9 

B. Pembahasan 

Berdasarkan deskri psi data yang telah diuraikan di atas dapat dili hat kelebilzan 

metode Quantum Learning dari pengajaran biasa. Sebeluinnya dilakukan pengumpulan 

tanggapan siswa terhadap mata pelajaran Fisika (tabel 4, tabel 5), dari 20 responden yang 

diambil secara acak ternyata jawaban yang menyatakan bahwa belajar Fisika itu susah 75 

% dan membosankan 45 %, sedangkan jawaban yang menyatakan sebenarnya fisika 

menyenangkadmengasikkan 35 %, fisika itu diperlukadpenting 20 %, fisika itu mudah 

dan dapat dimengerti hanya 5 %. Dari hasil analisis data ini terungkap bahwa fisika itu 

memang sulit dan membosankan, sehingga perlu dicarikan suatu metode yang betul-betul 

cocok dengan materi fisika tersebut. 

Selanjutnya dari jawaban siswa dapat dilihat bahwa yang menyatakan guru 

mengajar monoton/rnembosankan 10 % dan guru tidak bisa mengajar densan baik 15 ?A. 

Sedangkan yang menyatakan bahwa guru menyenangkan hanya 5 %. Dengan demikian 

sebagai seorang pendidik tenaga pendidikan kita perlu memikirkan bagaimana metoda 

megnajar yang baik sehingga siswa tidak merasa bosan belajar. 

Untuk metode Quantum Learning, dari 3 1 responden (tabel 6) diperoleh tanggapan 

bahwa penggunaan m~csik klu.sik dalam belajar menambah guiruh helhjur semangat (54,84 

%), kosentrasi (19,35 %), merangsang otak (6,45 %), dan menimbulkan minat dalam 

belajar (22,58 %). Pernasangan poster-poster dan kata-kata mutiara di dinding juga 



niembikn ilrat ssyaraf kendo]. Berarti pellggunaan inusik dar~ poster-poster dalam belajar 

fisika sebaiknya dikembangkan leEh lajut atau minimal dipertahankan. 

Hasil observasi Iangsung di bedakan atas tiga aspe:; yaitu motivasi, partisipasi dun 

kesenu~zgan. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimanakali akti fi tas siswa selama 

mengikuti pengajaran fisika dengan metode quantum learning maupun biasa. Dan 

observasi terhadap: 

1 . Motivasi Siswa (gambar I b sampai dengan gambar 4) 

Dari aspek motivasi diperoleh hasil bahwa: di SMUN 2 Padang aktifitas positif 

siswa yang mengikuti pengajaran fisika dalam materi listrik .~t&iis menggunakan metode 

quantum learning lebil? baik bilu dibandingkan dengun yang hima (Gambar lb). Begitu 

juga untuk maten struktur bumi, ternyata siswa yang mengikuti proses belajar dengan 

metode quantum learning aktifitas positifnya lebi h baik dibandingkan dengan siswa yang 

mengikuti metode biasa (gambar 2).; di SMUN 7 Padang aktifitas positif siswa yang 

mengikuti pengajaran fisika dalam materi strubur humi menggunakan metode quantum 

learning lebi/z baik bila dibandingkun dengun yang biasa (Gambar 3). Begitu juga untuk 

materi 1i.vtrik stalis, ternyata siswa yang mengikuti proses belajar dengan metode quantum 

learning aktifitas positifnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti metode 

biasa (gambar 4). 

Pada aspek motivasi pada gambar l b  sampai gambar 4 (siswa aktif mengajukan 

pertanyaan, siswa bisa menjawab pertanyaan, siswa membuat latihan yang diberikan guru, 

siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru) lebih tinggr fiekuensinya. 

Aspek partisipasi pada gambar 5 sampai gambar 8 (Aktif mengajukan pertanyaan, Siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan, Aktif membuat latihan yang diberikan guru, Mencatat 

hal-ha1 penting, Siswa yang rnenberikan komentar, Siswa yang memperhatikan pelajaran 

selama PBM) lebih tinggi frekuensinya. 



2. Partisipasi Siswa (gambar 5 sampai dengan gambar 8) 

Dari aspek kesenangan belajar diperoleh hasil bahwa: di SMUN 2 Padang aktifitas 

positif siswa yang mengikuti pengajaran fisika dalam materi listrik stu1i.v menggunakan 

metode quunlum leurni,lg Iehih huik hilu dihundingkun dengun yung hiu.vu (Gambar 5) .  

Begitu juga untuk materi .vtruktur hum;, ternyata siswa yang mengikuti proses belajar 

dengan metode quantum learning aktifitas positifnya lebih baik dibandingkan dengan siswa 

yang mengikuti metode biasa (gambar 6).;  di SMUN 7 Pa2ang aktifitas positif siswa yang 

mengikuti pengajaran fisika dalam materi .rtruktur humi menggunakan metode qztuntum 

leurning lehih huik hilu dibc~ndingkun dengun yung hiusu (Gambar 7). Begitu juga untuk 

materi listrik .statis, ternyata sisula yang mengikuti proses belajar dengan metode quantum 

learning slktifitas positifnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti metode 

biasa (gambar 8). 

3 .  Kesenangan Belajar (gambar 9 sampai dengan gambar 12) 

Dari aspek motivasi diperoleh hasil bahwa: di SMUN 2 Padang aktifitas positif 

siswa yang mengkuti pengajaran fisika dalam maten listrik stu1i.v menggunakan metode 

quun/um learning lehih huik hilu dihundingkun dengun yung hiusu (Gambar 9).  Begitu 

juga untuk materi .vtruk/ur hurni, ternyata siswa yang mengikuti proses belajar dengan 

metode quantum learning aktifitas positifnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

mengikvti metode biasa (gambar lo).; di SMUN 7 Padang aktifitas positif siswa yang 

mengkuti pengajaran fisika dalam materi struktur huini menggunakan metode quuntum 

leurning lehih huik hilu dihundingkun dengun yunp hiwo (Gambar 1 I ) .  Begitu juga untuk 

materi lislrik slutis, temyata siswa yang mengikuti proses belajar dengan metode quantum 

learning aktifitas positifnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengkuti metode 

biasa (gam bar 1 2). 



rispe!: Besenaagan pzda ;;;ar;lbzr 5 sampai garilbar 12 (Siswa yang bcwajah cerizi, 

Siswa yang gembira, Siswa yang termenung-tidak memperhatikan pelajaran, Siswa yang 

me-lgerjakan latihanlsoal-soal dengan senang hati, Siswa yang bersemangat belajar ) lebih 

tinggi frekuensinya dalam lokal quantum learning dibandingkan d?.lgan biasa. 

Dari angket tertutup untuk aspek motivasi (gambar 13 dan gambar 14), partisipasi 

(gambar 15 dan gambar 16) dan kesenangan belajar (gambar 17 dan gambar 18) diperoleh 

bahwa pengajaran dengan metode Quantum learning ternyutu dupul n~enginkatkun 

~?zo/ivusi, purtisijwsi, dun kesenangun siswu dibandingkan dengan pengajaran memakai 

metode 5ksa. 

Selanjutnya bila dilihat perbandingan ltasil belajar antara siswa yang diberikan 

penga-jaran memakai metode Qua.ntum Learnivg dengan biasa ternyata hasil beiajar siswa 

yang mendapatkan pengajaran dengan metode Quantum learning lebih tinggi hasil 

belajamya. 

Dari gambar 19 dapat dilihat bahwa untuk materi struktur bumi di SMUN 2 Padang 

hasil belajar siswa yang lnendapat mengajaran dengan metode quantum learning lebri? buik 

hasilnya dari pada dengzn metode biasa; gambar 20 dapat dilihat bahwa untuk materi 

struktur bumi di SMUN 7 Padang hasil belajar siswa yang mendapat nlengajaran dengan 

metode quantum learning lebiiz huik hasilnya dari pada dengan metode biasa. Begitu juga 

pada galnbar 21 dapat dilihat bahwa untuk materi Listrik Statis di SMUN 2 Padang hasil 

belajar siswa yang mendapat mengajaran dengan metode quantum learning lehiiz huik 

hasilnya dari pada dengan metode biasa; dan gambar 22 dapat dilihat bahwa untuk materi 

Listrik Statis di SMUN 7 Padang hasil belaj~r  siswa yang mendapat mengajaran dengan 

metode quantum learning lehih huik hasilnya dari pada dengan metode biasa. 

Untuk lebi h jelasnya, hasil ini dapat dilihat berupa penguasaan materi siswa dari tes 

akhir pada kedua kelas sampel. Kelas eksperimen I diberi perlakuan dalam PBM dengan 



me2ggunakan metode Quantum Learning dan kelas eksperimen 11 menggunakan metode 

_ biasa. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana penguasaan materi antara kedua kelas 

sampel setelah Qberikan perlakuan yang berbeda. 

Tabel 7: Hasil tes akhir untuk kedua kelas sampel di 

Untuk melihat apakah sampel berasa~ dari populasi yang berdistribusi normal. 

maka digunakan uji Liliefors, dari pengujian yang dilakukan didapat harga Lo dan LZkl 

untuk kedua sampel eksperimen pada taraf nyata a = 0,05. Ternyata kelas sarnpel berasal 

dari populasi yang berdistribusi noemal, seperti pada tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8: Harga LO dan L untuk kedua kelas sampel 

0,1408 0,1419 Normal 
0,1035 0,1347 Normal 
0,1185 0,1498 -Normal 
0,1237 0,1456 Normal 

Sedangkan homogenitas sampel dapat dilihat pada tabel 9 berikut: 

Tabel 9: Harga Fhitung dan Ftabel Kedua Kelas Sampel untuk Uji Var-ians 

I Kelas I n 1 s2 / Fhitun. I F u ~ ~ I  Keterangan I 
Ill 39 109,45 

79,04 
1,381 1,71 Homogen 

11, 38 
Ib 35 1 16,94 1,578 1,78 Homogen 

74,lO TIj 37 

Untuk uji hipotesis digunakan rumus: 



D e ~ g a n  hasil sebagi berikut. Earga t hltulrg - 2,927 dan t ,;,l,,; 1,65 untulc S W  2 Padang, 

dan untuk SMU 7 Padang dengan t hitunp = 1,728 dan t = 1,66 sehingga hipotesis 

diterima. 

Berdasarkan analisa data dapat disimpulkan bahwa terdapat pen5iuh yang berarti 

penggunaan metode quantum learning terhadap penguasaan materi untuk mata pelajaran 

Fisika pada kelas 112 dan 111, SMU 2 Padang dan 14 dan IT5 SMIJ 7 Padang, meskipun 

penguasaan materi tersebut tidak mencapai ketentuan yang telah ditetapkan (belajar tuntas 

lokal). 

Adanya ~ ~ n g a r u h  yang berarti terhadap penguasaan materi setelah pembelajaran 

mengpnakan metode quantum learning akibat pembelajaran dengan metode quantum 

learning yang dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, partisipasi, dan kesenangan 

dalaln belajar. Hal ini disebabkan karena pengaruh iringan musik klasik yang dapat 

mengoptimalkan fungsi otak, saat siswa belajar dan siswa lebih terpusat perhatiannya pada 

pelajaran. Selain menggunakan musik klasik, juga dibantu dengan gambar-gambar atau 

poster yang menarik dan dihubungkan dengan ilmu fisika dan juga saat belajar diselingi 

dengan pemberian kata-kata mutiara yang bisa menggugah dan memotivasi siswa untuk 

belajar. Hal ini sangat inembantu proses pembelajaran. Berarti dengan kadar konsentrasi 

yang tinggi dari siswa dapat meningkatkan penguasaan materi pelajaran dengar, baik. 

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bobby de Porter (1999: 13) 

tentang manfaat metode quantum learning yailu: 

1 .  Meningkatkan motivasi 

2. Meningkatkan hasil belajar 

3. Memperbesar kepercayaan diri 

4. Meningkatkan kehormatan diri 

5. Melanjutkan memanfaatkan keterampilan diri. 



Jadi mztode quantum learning dapat mening-katkan motivasi helajar dan 

kepercayaan diri siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat mengembangkan daya pikirnya 

dan dapat berpartisipasi aktif dalam belajar tanpa rasa takut dan dipaksa. Dengan 

berkembanpya daya pikir dan partisipasi aktif dari siswa, rnaka siswa akan lebih 

memahami dan menguasai bahan-bahan pelajaran secara lebih baik. 

Dari keseluruhan data yang sudah diuraikan di atas yaitu hasil angket terbuka, 

observasi langsung, angket tertutup, dan hasil belajar, semua data menunjukkan bahwa 

yuunluln Ieurning dupu! i??eningkatkun mo/ivu.vi, Izusil helujar siswa, seperti yang 

dikemukakan Jeanet (Disertasi Doktoral) yang dikutip Bobbi de Porter, yaitu: "Quantum 

leraning 68 O/o dapat meningkatkan motivasi, 73 % dapat meningkatkan hasil belajar." 



BAB V 

PENUTUP 

Setelah penclitian dilakukan dan dilanjutkan dengan pengolahan data, maka dapat 

diambil kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan pada bab IV terdahulu, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

I .  Sebahagian besar siswa SMlJN Kota Padang menyukai belajar yang diirinei 

dengan 1nu.c;ik k,'~sik. 

2. Sebahagian besar siswa SMUN Kota Padang menyukai belajar yang lokalnga 

dihiasi dengan guitzbur-guinhur dun ku/u-ku/u inuliuru. 

3. Sebahagian besar siswa SWJN sangat menyukai pembelajaran fisika yang 

disertai dengan pern~uinun dun peruyuun-peruyuun. 

4. Pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning dapat 

nzeningkufkun n~otivu.~i siswa dalam mempelejari fisika. 

5. Pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning dapat incnrhcri 

ke.c;ei7urzgui7 si swa dalam mempelejari fisika. 

6. Pembelajaran dengan menggunakan metode quantuin learning dapat 

n~eningkufkun purfi.sipu.c;i siswa dalam mempelejari fisika. 

7. Pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning dapat 

~neningkutkun husil helujur siswa dalain mempelejari fisika. 

8. Pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning dapat 

1ner7zperlinggi /ingkaf pcnguevuun siswa dalam memahami fisika. 

9. Metode quantuin learning yang diterapkan di SMUN Kota padang temyata 

Iehih zmggul dibandingkan dengan inetode biasa. 



10. Metode quantum learnin9 layak digunakan dalam menanamkan kons3p materi 

pelajaran Fisika. 

1 1 .  Metode quantum learning dapat meningkatkan penguasaan materi siswa, di 

mana pada kelas yang diberi pembelajaran menggunakan metode quantum 

learning lebih tinggi penguasaan materinya dibandingkan tanpa menggunakan 

metode quantum learning. 

12. l'erdapat pengaruh yang berarti penggunaan metode quantum learning 

terhadap penguasaan materi Fisika siswa 

B. Saran-saran 

Dengan memperhatikan kesimpuIan di atas: dapat disarankan sebagai berikut: 

1 .  Metode Quantum Learning sangat baik dijadikan sebagai alterrialif untuk 

pengajaran fisika di SMU kota padang khsususnya dan SMU umwnnya. 

2. Metode quantum learning juga dapat diperluas pemakaiannya di SLTP dan SD. 

3. Setiap sekolah yang mempunyai kemampuan dalam menyediakan sarana 

dalaln menerapkafi metode quantum learning diharapkan untuk ~nemakai 

metode ini. 

4. Diharapkan kepada Dinas Diknas Kota Padang untuk menyediakan sarana dan 

prasarana yang berhubungan dengan metode quantum learning ini. 

5 .  Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk tingkat Sumatera Barat supaya mutu 

pendidikan di Sumatera Rarat terangkat lagi. 

6. .Pada proses belajar mengajar diharapkan agar guru dapat menekankan 

pembelajaran pada pemahaman konsep bukan pada hasil, sehingga sis1x.a dapat 

menguasai materi dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara dengan 

menggunakan metode yang ben~ariasi. 
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Lampiran , 

Mahasiswa yang ikut dalam penelitian ini. 

1. Mahasiswa 1 
Nama : Meria Sandra 
AngkatadNo. BP : 96/15016 
Judul Skripsi : Perbedaan husrl helujar fisika siswa SMU antara 

pembelajaran menggunakan metode quantum 
learning dengan pembelajaran biasa 

2. Mahasiswa 2 
Naina : Finta Naida 
AngkatadNo. BP : 96115009 
Judul Skripsi : Perbedaan mo/ivu,~r helulur fisika siswa SMU 

antara pembelajaran menggunakan metode 
quantum learning dengan pembelaiaran biasa 

3. Mahasiswa 3 
Nama : Lasmi Eka Putri 
AngkatardNo. BP : 96115014 1 Judul ~kripsi  : Perbedaan kesenungun belujar fisika siswa SMU 

antara pembelajaran menggunakan metode I 
qua~tum learning dengan pembelajaran biasa 

4. Mahasiswa 4 
Nama : Yunilda 
AngkatadNo. BP : 96115028 
Judul Skripsi 

- 
: Perbedaan pur/i.~~pusi helrjur fisika siswa SMU 

antara pembelajaran menggunakan metode 
quantum learning dengan pembelajaran biasa I 

5. Mahasiswa 5 I 
Nama : Desi Verawati I 

AngkatanNo. BP : 97/17970 I 

Judul Skripsi : Perbandingan Penguusuun Muterr Fisika siswa l 
antara pembelajaran menggunakan metode I 

quantum learning dengan pengajaran biasa di ' 
SMU Kota Padang 




