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MOTTO

      

Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya. (QS. An-Najm : 39)1

1

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro,2005), h.527
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan
kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat mencetak
manusia yang berkualitas yang akan mendukung tercapainya sasaran pembangunan
nasional. Menurut Umar “Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk
membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik”. 1 Sebagaimana
dijelaskan dalam Undang – undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1,
disebutkan sebagai berikut :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 2
Berkaitan dengan itu, sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang
memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Di dalam
proses belajar mengajar berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak
bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Maka
dari itu, guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, guru diharapkan

1

Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta,2008), h.35
Undang – undang SISDIKNAS dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Sinar
Grafika,2003), h. 3
2

senantiasa berupaya mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif dan
inovatif bagi peserta didik dalam proses pembelajaran.
Setiap model pembelajaran mengarahkan guru untuk mendesain pembelajaran
yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi
model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan
pembelajaran. Model – model pembelajaran juga disusun berdasarkan berbagai
prinsip atau teori pengetahuan, para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan
prinsip – prinsip pembelajaran, teori – teori psikologi, sosiologi, analisis, atau teori –
teori lain yang mendukung.
Menurut Joyce dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola
yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana jangka panjang),
merancang bahan – bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas.
Model pembelajaran dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model
pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajarannya. 3
Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan
digunakan, termasuk di dalamnya, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 4
Keberhasilan suatu pembelajaran dapat diukur dari keberhasilan peserta didik
yang mengikuti pembelajaran tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pendektan,

3

Rusman, Model – model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Edisi
Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.133
4
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakata: Pustaka
Pelajar, cetakkan ke 12, 2013), h.46

metode, model, media, dan alat bantu lainnya untuk menunjang keberhasilan dalam
proses belajar mengajar. Ayat yang terkait secara langsung tentang dorongan untuk
memilih model pembelajaran secara tepat dalam proses pembelajaran adalah
diantaranya dalam surat An – Nahl ayat 125 :5

                
        
Artinya : 125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk.
[845] Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat
membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Pada surat An-Nahl ayat 125 terkandung tiga metode pendidikan, yakni:
Hikmah, Mau’idzhah Hasanah dan Jidal. Hikmah merupakan ilmu pengetahuan yang
dimiliki seorang guru. Dengan alat berupa ilmu pengetahuan tersebut dia menjadi
orang yang berhak untuk memberikan pembelajaran keagamaan kepada anak didik.
Sementara Mau’idzhah Hasanah dan Jidal adalah metode yangt terbaik yang bisa
digunakan sesuai situasi dan kebutuhan dalam mendidik. Dalam praktek pendidikan
5

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro,2005), h.281

dewasa ini, materi ayat di atas bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa metode,
bahkan sampai tak terhitung, sesuai dengan siatuasi, kondisi dan kebutuhan yang
ada.6
Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat memberikan pengaruh
positif terhadap keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar
peserta didik dapat ditingkatkan. Selaian itu, model pembelajaran yang menarik dapat
merangsang semangat belajar peserta didik sehingga peserta didik terbantu untuk
memperoleh ide – ide, pengalaman – pengalaman, fakta – fakta, dan kecakapan yang
pada akhirnya dapat menimbulkan tanggung jawab pada diri peserta didik itu sendiri
untuk aktif mendidik dirinya sendiri dalam mencapai hasil belajar berdasarkan tujuan
yang telah ditetapkan.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat dipahami sebagai ilmu yang berkembang
melalui langkah – langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis,
pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori
dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari gejala – gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses
ilmiah yang dibangun atas dasar ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah

6

Zain Fannani, “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 125 (Kajian Tentang Metode Pembelajaran)”.
(Skripsi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hdiayatullah, Jakarta 2014,h. 51

yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip,dan teori yang
berlaku secara universal.7
Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mempelajari alam secara
sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengumpulan pengetahuan mengenai fakta,
konsep, prinsip tetapi juga merupakan proses penemuan. Oleh karena itu,
pembelajaran IPA diharapkan menekankan pada pemberian pengalaman langsung
untuk mengembangkan potensi agar memahami alam sekitar secara ilmiah.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu perubahan dalam proses
belajar IPA yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.
Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan
menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching.
Quantum Teaching adalah semacam cabang ilmu pengetahuan dan sejenis
metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian dan fasilitas Supercamp.
Quantum Teaching diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Eccelerated
Learning (Lozanov), Multiple Intelligence (Gardner), Neuro-Linguistic Programming
(Ginder dan Bandler), Experiential Learning (Hahn), Socratic Inquiry, Cooperative
Learning (Johnson dan Johnson) dan Elemensof Effective Instruction (Hunter). 8

7

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Startegi, dan Implementasinya dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 141
8
Hartono,dkk.,Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efaktif dan Menyenangkan, (Pekanbaru
Riau: Zanafa publishing, 2012), h.51

Quantum Teaching dianggap telah merangkaikan sesuatu yang paling baik
dari yang terbaik menjadi sebuah paket multi sensori, multi kecerdasan dan multi
kompetibel dengan otak, yang pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk
mengilhami dan mendorong kemampuan siswa untuk berprestasi. Sebuah pendekatan
belajar yang segar, mengalir, praktis dan mudah diterapkan, Quantum Teaching
menawarkan suatu sintesis dari hal – hal yang dicari, atau cara – cara baru untuk
memaksimalkan

dampak

usaha

pengajaran

yang

dilakukan

guru

melalui

pengembangan hubungan, penggubahan belajar dan penyampaian kurikulum.9
Model pembelajaran Quantum Teaching membantu dalam menciptakan
lingkungan belajar yang efektif dan efisien dengan cara memanfaatkan unsur-unsur
yang ada pada siswa, seperti rasa ingin tahu siswa dan lingkungan belajarnya melalui
interaksi-interaksi yang terjadi di dalam kelas.10 Quantum Teaching menciptakan
hubungan emosional yang baik ketika belajar. Dengan Quantum Teaching kita dapat
mengajar dengan memfungsikan kedua belahan otak kiri dan kanan pada fungsinya
masing – masing.11
Konsep ini sukses diterapkan di Supercamp, lembaga kursus yang dibangun
de Porter. Dilakukan penelitian untuk disertasi doktoral pada tahun 1991, yang
9

Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemaham Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: Kencana,2003), h. 35-36, yang mengutip dari Bobbi De Porter, Dkk, dalam buku
Quantum Teaching. Hal. 69-70.
10
Miftahul A’la, Quantum Teaching (Buku Pintar dan Praktis), (Yogyakarta: Diva Press,
2010), h.21
11
Marleny Leasa,Yulian Ernawati, “Penerapan Pendekatan Quantum Teaching Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 1 Batu Merah”, Prosiding FMIPA Universitas
Pattimura , 2013, h. 168-176

melibatkan sekitar 6,04 responden. Hasil yang diperoleh Supercamp berhasil
mendongkrak potensi psikis siswa antara lain, peningkatan motivasi 80%, nilai
belajar 73%, meningkatkan harga diri 84% dan melanjutkan penggunaan
keterampilan 98%.

12

Metodologi ini dibangun berdasarkan pengalaman delapan

belas tahun dan penelitian terhadap 25.000 siswa serta sinergi pendapat dari ratusan
guru.13
Model pembelajaran Quantum Teaching dirancang dengan menggunakan
prinsip – prinsip yang ampuh, dengan kerangka rancangan belajar Quantum Teaching
yang dikenal dengan istilah TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan,
Ulangi, Rayakan). Adapun tahapan TANDUR yakni terdapat aktivitas pertumbuhan
dan minat, suasana kelas menjadi menyenangkan, usaha keterlibatan peserta didik,
memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan berusaha menjadi
pelajaran nyata bagi peserta didik, serta adakan reward sebagai umpan balik. 14
Pada penelitian ini, memasukan metode praktikum pada langkah – langkah
TANDUR. Pada tahapa demonstrasi, nantinya peserta didik akan melakukan sebuah
percobaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Penggunaan metode praktikum
sebagai pendukung dari model Quantum Teaching. Metode praktikum dapat
memaksimalkan aspek proses penemuan pada diri peserta didik dan membuat peserta
didik menjadi aktif.
12

Bobby de Porter, Quantum Teaching: mempraktekkan Quantum Learning di ruang – ruang
kelas, (Bandung: Kaifa, 2000), h.5
13
Ibid, h. 37
14
Miftahul A’la, Op.Cit., h.39

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dengan melakukan observasi dan
wawancara, didapatkan bahwa dalam menyampaikan materi masih menggunakan
model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung lebih berpusat pada
guru, sehingga peserta didik hanya mendengar dan menyimak. Dalam kegiatan
pembelajaran terjadi komunikasi satu arah, hal ini menyebabkan peserta didik kurang
aktif, dan pengetahuan yang dimiliki terbatas terhadap materi yang disampaikan oleh
guru, serta akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.15
Berdasarkan dari latar belakang masalah, model pembelajaran langsung
tersebut berdampak terhadap hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII SMP N 1 Penengahan.
Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel. 1.1
Nilai Ulangan Semester Ganjil Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Kelas VIII
SMP N 1 Penengahan Tahun Pelajaran 2016/2017
Nilai
No

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9

90-99
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
15

VIII D
1
1
6
8
16
3
0
0
0

VIII E
0
2
5
12
11
3
1
0
0

Jumlah
peserta
didik
1
3
11
20
27
6
1
0
0

Presentase
1,6 %
4,3 %
15,9 %
28,9 %
39,1 %
8,6 %
1,6 %
0%
0%

Presentase
Komulatif

21,8 %

78,2 %

Observasi dan wawancara Guru IPA pada tanggal 05 Januari 2017 di SMP N 1 Penengahan

Jumlah
35
34
69
100 %
Sumber : Dokumen nilai hasil belajar kognitif semester ganjil kelas VIII D
dan VIII E SMP N 1 Penengahan tahun pelajaran 2016/2017.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Tabel.1.1 di atas, dapat diketahui bahwa
hasil belajar peserta didik Semester Ganjil kelas VIII SMP N 1 Penengahan belum
memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 78,2 % dan yang
mencapai KKM hanya 21,8 % dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan
nilai KKM sebesar 70. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar untuk
mata pelajaran IPA masih sangat rendah.
Berdasarkan uraian tersebut, dengan model Quantum Teaching

disertai

metode praktikum merupakan kombinasi yang dirasa mampu meningkatkan hasil
belajar peserta didik. Dengan memasukkan metode praktikum pada salah satu
langkah TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demostrasikan, Ulangi, Rayakan)
pada model Quantum Teaching, maka akan membuat siswa lebih mudah memahami
konsep fisika dari materi yang akan dipelajari.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian
secara teoritis maupun praktis dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran
Quantum Teaching dengan Metode Praktikum terhadap Hasil Belajar Peserta
Didik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Materi Usaha dan Energi
Kelas VIII SMP Negeri 1 Penengahan ”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan
yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :
1. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran IPA
2. Masih rendahnya hasil belajar peserta didik dikelas VIII SMP N 1
Penengahan perlu ditingkatkan.
3. Belum dikembangkannya model pembelajaran Quantum Teaching dengan
Metode Praktikum

yang dapat memberikan informasi mengenai

perkembangan belajar peserta didik.
C. Pembatasan Masalah
1. Pelaksanaan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode
Praktikum.
2. Materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah usaha dan
energi.
3. Hasil belajar yang akan diteliti hanya pada ranah kognitif.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Apakah model pembelajaran Quantum Teaching

dengan metode

praktikum berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik ?
2. Apakah model pembelajaran Quantum Teaching
praktikum efektif terhadap hasil belajar peserta didik ?

dengan metode

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas model
pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil
belajar (kognitif) yang dimiliki peserta didik.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya
pendidikan fisika tentang penggunaan model Quantum Teaching
dengan metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik.
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan
potensi guru dalam mengajar, terutama untuk guru IPA khususnya
fisika, serta meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan
ilmunya sehingga suasana belajar mengajar menjadi bermakna dan
menyenangkan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru IPA khususnya
dalam menciptakan proses pembelajaran IPA yang berorientasi
interaksi, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
peserta didik.

b. Bagi Peserta Didik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi
peserta didik untuk melakukan pembelajaran dengan model Quantum
Teaching

dan

melatih

peserta

didik

untuk

mengaplikasikan

pengetahuannya dalam kehidupan sehari – hari .
c. Bagi Sekolah
Dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah dalam rangka
peningkatan mutu proses pembelajaran, khususnya pembelajran IPA.
d. Bagi Peneliti Lain
Dapat memberikan informasi tentang model Quantum Teaching,
sebagai salah satu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA.
G. Definisi Oprasional
a. Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan sebagai
perlakuan

dalam

proses

pembelajaran

yang

berdampak

pada

keberhasilan usaha atau tindakan terhadap hasil belajar peserta didik.
b. Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di
kelas atau pembelajaran dalam tutorial.
c. Model Pembelajaran Quantum Teaching adalah model pembelajaran
yang meriah dengan segala nuansanya. Adapun langkah – langkah
pembelajaran Quantum Teaching dengan menggunakan kerangka
TANDUR.

d. Metode Pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru,
yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai
tujuan pembelajaran.
e. Hasil Belajar adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan dan disadari
untuk mencapai tujuan belajar.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Hakikat IPA
Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan
sikap ilmiah.1 Selain sebagai proses dan produk, Daud Joesoef (dalam Marsetio
Donoseppoetro, 1999 : 7), pernah mengajurkan IPA dijadikan sebagai suatu
“kebudayaan” atau suatu kelompok atau institusi sosial dengan tradisi nilai, aspirasi,
maupun inspirasi. Sementara itu, menurut Laksimi Prihantoro dkk., (1986)
mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan
aplikasi.2Dapat dikatakan bahwa hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari gejala – gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses
ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk
ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori
yang berlaku secara universal.
Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa IPA adalah
ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dengan dilandasi proses ilmiah, sikap
ilmiah dan hasilnya berupa produk ilmiah.

1
2

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta:Bumi Aksara,2000), h. 137.
Ibid, h.138

2. Belajar dan Hasil Belajar
James O. Whitter, merumuskan belajar sebagai proses dimana tingkah laku
ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Cronbach berpendapat
bahwa belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukan oleh perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari pengalaman. Howard L. Kingskey mengatakan bahwa belajar
adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti yang luas) ditimbulakan atau diubah
melalui praktek atau latihan.3
Dari beberapa pendapat para ahli tentang belajar yang dikemukakan diatas
dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan
melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan
dengan proses jiwa untuk mendapatkan perubahan.Dari uraian diatas dapat diketahui
bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi
dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.
Berdasarkan

pendapat

dari

beberapa

ahli

tersebut

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwasanya belajar adalah suatu kegitan untuk memperoleh
pengetahuan dengan terencana dimana dalam perencanaannya tersebut dapat
mempengaruhi jiwa dan raga.
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai –nilai, pengertian, sikap-sikap,
apresiasi, dan keterampilan.4 Menurut Sardiman hasil belajar adalah hasil langsung

3

Syaiful Bahri DjamahPsikologi Belajar(Jakarta: Rineka Cipta, edisi 2, 2008), h. 12.
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakata: Pustaka
Pelajar, cetakkan ke 12, 2013), h.5
4

yang berupa tingkah laku peserta didik setelah melalui proses belajar mengajar yang
sesuai dengan materi yang dipelajarinya. 5Menurut Abdulrahman hasil belajar adalah
kemampuan yang diperoleh anak setelah belajar, anak yang berhasil dalam belajar
adalah yang berhasil mencapai tujan – tujuan pembelajaran.Sedangkan menurut
Dimiati hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tidak
mengajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dan
puncak proses belajar mengajar.6
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar adalah kemampuan
yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.Hasil belajar merupakan
perubahan tingkah laku setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan belajar yang
menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.Perubahan yang dimaksud adalah
perubahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Berdasarkan pendapat pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya
hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh oleh peserta didik setelah
mengikuti suatu pembelajaran.Perubahan tersebut meliputi perubahan tingkah laku,
sikap dan pemahaman yang baru.
Lima kemampuan yang dikatakan sebagai hasil belajar menurut Gagne yaitu :
1) Keterampilan intelektual; 2) Strategi kognitif; 3) Sikap; 4) Informasi verbal;

5

Annisa Mustika, dan Suhartati Syahyuzar, “Penerapan Pembelajaran Kontekstual melalui
Hands on Problem Solving pada Materi Kubus dan Balok Kelas VIII SMP NEGERI 10 Banda Aceh”,
Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol.1 (1), Agustus 2016, h.49-58.
6
Renni Ria, dan Rita Simarmata,”Implementasi Model Pembelajaran Quantum Teaching
dalam Peningkatan Hasil Belajar Fisika Materi Pokok Fluida di Kelas XI IPA-3 SMA Negeri 1
Harapan Perak”, Jurnal Saintech, Vol.6 (2), Juni 2014, h. 26-33.

5)Keterampilan motorik.7Benjamin S. Bloom dan kawan – kawan berpendapat bahwa
taksonomi tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada tiga jenis ranah
yang melekat pada diri peserta didik, yaitu : (1) Ranah proses berfikir, (2) Ranah nilai
atau sikap, (3)Ranah keterampilan. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, maka ketiga
ranah itulah yang harus dijadikan sasaran dalam kegiatan evaluasi hasil
belajar.8Penelitian ini hanya dibatasi pada hasil belajar peserta didik ranah
kognitif.Ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental (otak).
Bloom menyebutkan 6 tingkatan yaitu :9
a. Hasil Belajar Ranah Kognitif
1. Pengetahuan (Knowledge)
Dalam pengetahuan peserta didik diminta untuk memilih satu dari dua atau
lebih jawaban.
2. Pemahaman (Comprehension)
Dengam pemahaman peserta didik diminta untuk membuktikan bahwa ia
memahami hubungan yang sedrhana diantara fakta - fakta atau konsep.
3. Penerapan atau aplikasi (Applications)
Untuk penerapan atau aplikasi ini peserta didik dituntut memiiki kemampuan
untuk menyeleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan,

7

Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajran, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.118
Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo,2012), h. 49.
9
Suharsimi Arikunto, Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara,
2012), h. 39
8

gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan
menerapkannya secara benar.
4. Analisis (Analysis)
Dalam tugas analisis ini peserta diddik diminta untuk menganalisis suatu
hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar.
5. Sintesis (Synthesis)
Apabila penyusunan soal tes bermaksud meminta peserta didik melakukan
sintesis maka pertanyaan- pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga
meminta peserta didik untuk menggabungkan atau menyusun kembali hal –hal yang
spesifikasi agar dapat mengembangkan struktur baru.
6. Evaluasi (Evaluations)
Apabila penyusunan soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana perserta
didik mampu menerapkan pengetahuan dan kemmpuan yang telah dimiliki untuk
menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal.
b. Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif
Kawasan kognitif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek- aspek
intelektual atau berfikir.10 Tujuan pembelajaran kognitif diharapkan peserta didik
dapat :

10

Muhammad Rahman, dan Sofan Amri, Model Pembelajaran ARIAS, (Jakarta: PT. Prestasi
Pustakarya,2014), h.70

1. Mengetahui, yakni mempelajari dan mengingat fakta, kata-kata, istilah,
peristiwa, konsep, aturan, kategori, metodologi, teori dan sebagainya.
2. Memahami, yakni menafsirkan sesuatu , menerjemahkannya dalam bentuk
lain, menyatakannya dengan kata – kata sendiri, mendugaakibat sesuatu
berdasarkan apa yang diketahui.
3. Menerapkan yaitu menggunakan apa yang dipelajari dalam situasi baru.
4. Menganalisis yaitu menguraikan suatu keseluruhan dalam bagian-bagian
nya serta hubungan antara baguan-bangian itu.
5. Mensintesis yaitu menghubungkann bagian bagian dan secara kreatif
membentuk membuntuk sesuatu yang baru.
6. Mengevaluasi yaitu menggunakan kriteria untuk menilai sesuatu.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pembelajaran ranah kognitif yaitu peserta didik dapat mengetahui, memahami,
menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi pembelajaran yang telah
diberikan oleh guru.
c. Kriteria Keberhasilan Belajar Mengajar
Keberhasilan proses belajar mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau
taraf. Tingkat keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :11
1. Istimewa/maksimal : apabila seluruh bahan mata pelajaran yang diajarkan
itu dapat dikuasai oleh siswa.
11

Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta:
Gaung Persada Press, 2007), h. 22

2. Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76-90%) bahan pelajaran
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.
3. Baik/minima : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya pada (6075%) saja dikuasai oleh siswa.
4. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai
oleh siswa.
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karena dapat menjadi petunjuk
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan demikian jika pencapaian hasil belajar
itu tinggi, dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar itu berhasil.
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Hasil Belajar
Faktor – faktor yang memperngaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi secara
umum digolongkan menjadi tiga macam, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan
faktor pendekatan belajar.
a. Faktor internal siswa meliputi 2 aspek yaitu : aspek fisiologis yang
bersifat jasmani (tingkat kesehatan indra) dan aspek psikologis yang
bersifat rohani (tingkat inteligensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi).
b. Faktor eksternal siswa terdiri atas dua macam : faktor lingkungan social
(guru, staf administrasi, dan teman – teman sekelasnya) dan faktor

lingkungan nonsosial (gedung sekolah, rumah tempat tinggal, alat – alat
belajar, cuaca, dan waktu belajar).
c. Faktor pendekatan belajar (strategi atau model pembelajaran yang
digunakan).
Menurut Slameto faktor yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu :
a. Faktor – faktor internal terdiri dari :
1. Faktor jasmani
Faktor jasmani ini terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Agar
seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya
tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan – ketentuan tentang
bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. Sedangkan
cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna
mengenai tubuh.12
2. Faktor psikologis
Faktor psikologis teridiri dari faktor – faktor yaitu intelegensi, perhatian,
minat, bakat, motif, dan kelelahan.Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga
jenis yaitu, kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang
baru dengan cepat dan efektif, dan mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan

12

h. 54

Slameto, Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

tepat.Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun
semata – mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek.
Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang
beberapa kegiatan.Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan
terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar. Motif adalah daya
pengarah atau pendorong.
Kelelahan pada seseorang walaupun sulit dipisahkan tetapi dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu, kelelahan jasmani yang terlihat dengan lemah lunglai
tubuhnya dan timbul kecendrungan untuk membaringkan tubuh, kelelahan rohani
yang dapat dilihat dari adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan
untuk menghasilkan sesuatu hilang.13
b. Faktor – faktor eksternal terdiri dari :
1. Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa : cara orang
tua mendidik, reaksi antara anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi
keluarga.
2. Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup metode mengajar,
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,
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waktu sekolah, standar pembelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas
rumah.
3. Faktor masyarakat
Masyarakat merupakan faktor eksteren yang juga berpengaruh terhadap
belajar siswa.Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat.
Berdasarkan pedapat para ahli mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi
hasil belajar dapat disimpulkan bahwa belajar dan hasil belajar peserta didik dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang ada didalam diri peserta didik dan
faktor yang berada diluar diri perserta didik.
4. Model Pembelajaran
1. Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau
pembelajaran dalam tutorial.14Model pembelajaran merupakan pola umum prilaku
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Joyce
dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan
untuk membentuk kurikulum, merancang bahan – bahan pembelajaran, dan
membimbing pembelajaran dikelas.15

14

Haris Efendi, Joko,” Pengaruh Model Pembelajaran GuidedDiscovery Terhadap Hasil
Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi MelakukanPekerjaan Mekanik Dasar Di SMKN 7
SURABAYA”.jurnal Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Vol.02 (1), 2013, h. 214.
15
Rusman, Model – Model Pembelajaran (Jakarta:Raja Grafindo,2002), h. 133.

Menurut Arends, model pemebelajaran mengacu pada pendekatan yang akan
digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 16
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
berarti contoh, acuan atau ragam sesuatu yang

dibuat atau dihasilkan yang

dilaksanakan berdasarkan pola – pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Pada
umumnya model pembelajaran memiliki ciri – ciri yang dapat dikenali secara umum
sebagai berikut :
2. Ciri – ciri Model Pembelajaran
Model pembelajaran memiliki ciri – ciri sebagai berikut :
1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar
di kelas.
4. Memiliki bagian – bagian model yang dinamakan : (1) urutan langkah
– langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip – prinsip reaksi;
(3) sistem sosial dan (4) sistem pendukung.
5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
6. Membuat

persiapan mengajar

dipilihnya.17
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dengan

pedoman model

yang

3. Model Pembelajaran Quantum Teaching
Model Quatum Teaching hampir sama dengan sebuah simfoni. Jika anda
menonton sebuah simfoni, ada banyak unsur yang menjadi faktor pengalaman musik
anda. Kita dapat membagi unsur – unsur tersebut menjadi dua katagori : konteks dan
isi18 (context and content).19
Konteks adalah latar untuk pengalaman anda. Konteks merupakan keakraban
ruangan itu orkestra itu sendiri (lingkungan), semangat konduktor dan para pemain
musiknya itu sendiri (suasana), keseimbangan instrumen dan musisi dalam bekerja
sama (landasan), dan interpretasi sang maestro terhadap lembaran musik (rancangan).
Unsur – unsur ini berpadu dan kemudian menciptakan pengalaman musik yang
menyeluruh. Konteks ini terdiri dari empat aspek, yaitu :
1. Suasana, semangat konduktor dan pemain musiknya, maksudnya
suasana kelas mencakup bahasa yang dipilih, cara menjalin rasa simpati
dengan siswa dan sikap guru terhadap sekolah serta belajar, suasana
yang penuh kegembiraan membawa kegembiraan pula dalam belajar.
2. Landasan, keseimbangan instrumen dan musisi, maksudnya adalah
kerangka kerja: tujuan, prinsip, keyakinan, kesepakatan, kebijakan,
prosedur dan aturan bersama yang memberi guru dansiswa sebuah
pedoman untuk bekerja dalam komunitas belajar.
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3. Lingkungan, ruang orkestra yaitu adalah cara anda menata ruang kelas,
misalanya: pencahayaan, warna pengaturan meja dan kursi, tamunan
musik, semua hal yang mendukung proses belajar.
4. Rancangan, interpretasi sang maestro terhadap lembaran musik,
maksudnya adalah penciptaan terarah unsur-unsur penting yang bias
menumbuhkan minat siswa, mendalami makna dan memperbaiki postur
tukar menukar informasi.20
Isi (content), anggaplah sebagai lembaran musik not-not nyata pada semua
halaman, yang lebih dari sekedar not-not pada sebuah halaman. Salah satu unsur isi
adalah bagaimana dap trase musik dimainkan (penyajian). Isi juga meliputi fasilitas
ahli sang maestro terhadap orkestra, memanfaatkanbakat setiap pemain musik dan
potensi setiap instrumen.
1. Penyajian, seperti isi dalam simfoni yaitu bagi kurikulum yang ringkas
dan bergairah, anggun tapi menarik, penyaji yang piawai baik TK atau
penceramah motivasional memiliki strategi dan tekhnik yang untuk
memastikan bahan sajian mereka memiliki dampak. Guru adalah salah
satu faktor yang berarti dan berpengaruh dalam kesuksesan siswa
sebagai pelajar.
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2. Fasilitasi, dengan memfasilitasi keadaan siswa untuk meningkatkan
kemampuan mereka untuk memahami, berpartisipasi, berfokus, dan
menyerap informasi.
3. Keterampilan belajar – untuk – belajar, siswa dapat memahami
sebagian besar informasi dalam waktu yang guna diperlukan untuk
menjelaskan informasi. Lima keterampilan yang merangsang belajar:
a. Konsentrasi terfokus
b. Cara mencatat
c. Organisasi dan persiapan tes
d. Membaca cepat
e. Teknik mengingat
4. Keterampilan hidup, menyuarakan musik yang indah dari setiap
musisinya, guru juga mengorkestrasi ketulusan dan keefektipan siswa
melalui

keterampilan

keterampilan

hidup,

pribadi,

dikenal

keterampilan

pula

sosial,

dengan

sebutan

kemampuan

ini

memberdayakan setiap orang untuk membantu dan membantu dan
memlihara hubungan dengan orang lain. Keajaiban pengalaman
menjadi terbuka karena konteksnya tepat dan membuat musik menjadi
hidup. Saat anda mengubah kesuksesan siswa, unsur-unsur yang sama
tersusun dengan baik: suasana, lingkungan, landasan, rancangan,
penyajian, fasilitas, keterampilan belajar dan keterampilan hidup.21
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4. Prinsip – Prinsip Quantum Teaching
Ada beberapa prinsip Quantum Teaching, yaitu :
1. Segalanya berbicara, segala dari lingkungan kelas hingga bahasa
tubuh anda, dari kertas yang anda bagikan hingga rancangan
pembelajaran anda, semua mengirim pesan tentang belajar.
2. Segalanya bertujuan, semua yang terjadi dalam pengubahan anda
mempunyai tujuan.
3. Pengalaman sebelum pemberian nama, otak kita berkembang pesat
dengan adanya rangsangan kompleks, yang akan menggerakan rasa
ingin tahu. Proses belajar yang paling baik terjadi ketika peserta didik
telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk
apa mereka pelajari.
4. Akui setiap usaha, belajar mengandung resiko. Belajar berarti
melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat peserta didik
mengambil langkah ini, mereka patut mendapat pengakuan atas
kecakapan dan kepercayaan diri mereka.
5. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan adalah
sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan unpan balik mengenai
kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.22

22

Bobbi De porter, Op.Cit h. 7

5. Kerangka Rancangan Quantum Teaching
Kerangka perancangan dalam Quantum Teaching lebih dikenal dengan istilah
TANDUR, yaitu :
1. Tumbuhkan, yaitu tumbuhkan minat, sertakan diri siswa, pikat
mereka, puaskan dengan AMBaK (Apakah Manfaat Bagi Ku)
2. Alami, yaitu ciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh
semua pelajar, berikan siswa pengalaman belajar, tumbuhkan
kebutuhan untuk mengetahui.
3. Namai, yaitu penyediaan kata kunci, model, rumus, agar dapat
memuaskan, mengajarkan konsep, keterampilan berfikir dan strategi
belajar.
4. Demonstrasikan,

menyediakan

kesempatan

bagi

siswa

untuk

menunjukkan bahwa mereka tahu.
5. Ulangi, memperkuat koneksi syaraf dan menumbuhkan rasa “aku tahu
bahwa aku tahu ini”, dalam hal ini menunjukkan apa yang telah
diajarkan oleh guru agar betul – betul terlihat hasilnya lebih mantap.
6. Rayakan, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Memberi
pengakuan berpengaruh sekali terhadap kondisi psikologis belajar
siswa.23
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6. Kelebihan dan Kekurangan Model Quantum Teaching
Kelebihan model Quantum Teaching ini menjadikan guru dan siswa lebih
kreatif, meningkatkan rasa percaya diri dan minat siswa, mengembangkan pola pikir,
pelaksanaan di dalam kelas tidak menjenuhkan, melatih rasa tanggung jawab dan
disiplin siswa serta melatih keberanian siswa.
Adapun kelebihan dari model Quantum Teaching adalah :
1. Siswa dilibatkan secara emosional dalam proses pembelajaran dalam
kompetensi secara individu dan kelompok.
2. Menumbuhkan dan menimbulkan antusias siswa.
3. Menghargai setiap kemajuan siswa dengan nilai yang autentik.
4. Belajar dalam suasana kesenangan.
5. Mempelajari sesuatu dengan mengkaitkan pengalaman siswa
6. Memberikan kata kunci, rumus atau strategi agar siswa lebih mudah
memahami materi pelajaran..24
Sedangkan kekurangan dari model Quantum Teachingterkait sarana dan
prasarana serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan
perangkat pembelajaran.
Adapun kelemahan dalam penggunaan model Quantum Teachingadalah :
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1. Memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang
mendukung.
2. Memerlukan fasilitas yang memadai.
3. Kurang dapat mengontrol siswa.25
Berdasarkan

penelitian

yang telah

dilakukan

sebelumnya

diperoleh

bahwasanya terdapat beberapa kelemahan dari model Quantum Teaching. Penelitian
– penelitian sebelumnya menyebutkan bahwanya untuk meminilaisir kelemahan –
kelemahan tersebut seorang guru harus mempersiapakan pembelajaran dengan
matang, artinya guru, peserta didik dan lingkungan harus mampu bekerja sama
dengan baik dalam proses pembelajaran.
5. Metode Praktikum
Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, yang
dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu.26Salah
satu metode yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah
metode praktikum. Metode praktikum dapat dilakukan kepada siswa setelah guru
memberikan arahan, aba – aba, petunjuk untuk melaksanakannya.Kegiatan berbentuk
praktek dengan menggunakan alat – alat tertentu.Dalam hal ini guru melatih
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keterampilan siswa dalam menggunakan alat – alat yang telah diberikan kepadanya
serta hasil yang dicapai mereka.27
Sehingga, metode praktikum dalam penelitian ini sebagai pendukung dalam
pelaksaan model pembelajaran Quantum Teaching.Dimana, dalam langkah – langkah
pembelajaran Quantum Teachingyaitu pada langkah demonstrasi dikombinasikan
dengan metode praktikum. Peserta didik akan melakukan sebuah percobaan dengan
petunjuk dan arahan dari guru.
6. Metode Ceramah
Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan
oleh setiap guru atau instruktur.Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan
tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun peserta didik. Guru
biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak
melakukan ceramah. Demikian juga dengan peserta didik, mereka akan belajar,
manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada
guru yang berceramah berarti ada proses belajar dan tidak ada guru tidak ada proses
pembelajaran. Beradasrkan hal tersebut, terjadi proses pembelajaran satu arah,
dimana hanya guru yang berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini berdampak pada
hasil belajar peserta didik menjadi kurang maksimal.
Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
diketahui bahwasanya proses pembelajaran di SMP N 1 Penengahan masih
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menggunakanmetode ceramah. Dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik
menjadi pasif, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Sehingga,
berdampak pada hasil belajar peserta didik.Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan
penelitian dan kajian teoritis menengani model pembelajaran Quantum Teaching
untuk meningkatkan hasil belajar di SMP Negeri 1 Penengahan.
B. Penelitian yang Relevan
Adapun penelitian yang mendukung penelitian ini sebagai berikut :
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pengelolaan Quantum
Teaching pada kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan baik dan siswa
mempunyai respons sangat kuat terhadap penerapan Quantum Teachingpada
mata pelajaran fisika pokok bahasan hukum newton.28
2. Hasil penelitian Model Quantum Teaching dengan metode praktikum
berpengaruh

terhadap

kemampuan

representasi

verbal,

representasi

matematik, dan kemampuan representasi grafik siswa. 29
3. Hasil penelitian perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa antara
kelas yang menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching disertai CD
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interaktif

dengan

kelas

yang

menggunakan

model

pembelajaran

konvensional.30
4. Hasil penelitian Penerapan model pembelajaran quantum dengan metode
diskusi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa pada
materi indra penglihatan dan alat optik.31
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada aspek
kemampuan pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran Quantum
Teaching mencapai KKM individu dan klasikal, rata-rata hasil belajar peserta
didik pada aspek kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen
lebih baik dari kelas kontrol.32
Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan dapat diketahui
bahwasanya model pembelajaran Quantum Teaching memperoleh kesimpulan yang
positif, seperti respon, aktivitas, kemampuan representasi, kemampuan pemecahan
masalah, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik.Oleh dasar teori dan
penelitian yang relevan tersebut peneliti menggunakan model pembelajaran Quantum
Teaching untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA
kelas VIII di SMP N 1 penenghan.
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C. Kerangka Berfikir
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan, dalam
penelitian yang akan dilakukan terdapat hubungan antara variabel terikat dan variabel
bebas, dimana hal ini dapat dijelaskan memalui kerangka berfikir.
Banyak dijumpai proses belajar mengajar saat berlangsung didalam kelas
berpusat pada guru, hal ini membuat peserta didik menjadi pasif pada saat proses
belajar mengajar berlangsung. Peserta didik pasif saat mengikuti pelajaran ditunjukan
dengan peserta didik sibuk mengobrol, dan sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga
tidak menanggapi saat guru menjelaskan dan memberikan pertanyaan tentang materi
yang diajarkan. Penggunaan metode ceramah dianggap peserta didik sebagai metode
pembelajaran yang monoton, yang meyebabkan peserta didik kurang antusias
terhadap pembelajaran yang diberikan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik menggunakan model
pembelajaran Quantum Teaching.ModelQuantum Teaching

merupakan model

pembelajaran yang menekankan pada aktivitas mengajar guru dan belajar peserta
didik, dimana pada proses belajar mengajar guru dan peserta didik berperan aktif
dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator membentuk pembelajaran dikelas
menjadi aktif dan menyenangkan, dan peserta didik sebagai pembelajar, penerima
dan pencari informasi dalam pembelajaran menjadi lebih aktif. Sehingga, proses

belajar mengajar menjadi lebih aktif karena guru dan peserta didik mempunyai
peranan yang aktif dalam pembelajaran, dan akan berdampak pada peningkatan hasil
belajar peserta didik.
Penelitian ini akan mengamati efektivitas model pembelajaran Quantum
Teachingdengan metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik pada materi
usaha dan energi kelas VIII SMP Negeri 1 Penengahan.Kerangka pemikiran
penelitian tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini.Bagan kerangka pemikiran
dibawah ini dapat menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
hasil belajar yaitu keaktifan peserta didik selama proses belajar mengajar. Semakin
peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran diharapkan hasil belajar peserta
didik yaitu melalui model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode
praktikum. Kerangka pemikiran penelitian tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah
ini :

Model Pembelajaran
Quantum Teachingdengan

Hasil belajar peserta
didik

metode praktikum

Gambar 2.1
Kerangka berfikirpenelitian

D. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan

kerangka

berfikir

tersebut

selanjutnya

disusun

hipotesis.Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatan
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan berdasarkan teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis
terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.33
Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan terkaan/dugaan akan hubungan
dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini
adalah :
H0 :µ1 =

µ2(tidak terdapat pengaruh dan efektivitas model pembelajaran
Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil
belajar peserta didik)

H1 : µ1 ≠ µ2(terdapat pengaruh dan efektivitas model pembelajaran Quantum
Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil belajar
peserta didik)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Penengahan Lampung
Selatan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII semester genap tahun pelajaran
2016/2017 yaitu pada tanggal 04 sampai 25 April 2017.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk
mencari pengaruh perlakukan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan.1 Metode eksperimen adalah bagian dari metode penelitian kuntitatif.
Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan, yaitu : Pre –
Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Experimental Design,
Quasi Experimental Design.2
Desain dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental Design dengan
Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest1
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posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun
kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Pada desain ini terdapat dua kelas
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana pada kelas eksprimen diberikan
perlakuan tertentu sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan tertentu.
Peneliti menggunakan eksperimen tersebut dengan alasan data yang peneliti butuhkan
adalah data dari kelas eksperimen dan kontrol karena ingin mengetahui pengaruh dan
efektivitas model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum.
Penelitian ini dilakukan pada peserta didik di dua kelas yang memiliki
kemampuan setara tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Kelas pertama menerapkan
model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum, sedangkan kelas
kedua sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Dua kelas
tersebut diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan posttest.
Tabel 3.1
Desain penelitian Quasi Eksperimen
Kelas
Tes awal
Perlakuan Tes akhir
Eksperimen
O1
X1
O2
Kontrol
O3
O4
Keterangan :
O1 = tes awal sebelum perlakuan pada kelas kontrol
O2 = tes awal pada kelas eksperimen
O3 = tes akhir pada kelas kontrol
O4 = terakhir pada kelas eksperimen
X1 = Pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teching dengan
metode praktikum.

C. Definisi Oprasional Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua macam variabel
dalam penelitian yaitu variabel bebas dan variabael terikat.3 Variabel bebas adalah
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya
variabel terikat. Sedangkat variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Penelitian ini tentang efektivitas
model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil belajar
peserta didik, memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat.
Berikut definisi oprasional dalam penelitian ini :
1. Model pembelajaran Quantum Teaching
Model pembelajaran Quantum Teaching adalah proses belajar dengan
memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan
membuat proses tersebut lebih menyenangkan dengan memfungsikan kedua
belahan otak, otak kiri dan kanan pada fungsinya masing – masing.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah perubahan yang dimiliki oleh peserta didik setelah
melakukan

pembelajaran,

perubahan

tersebut

dapat

berupa

perubahan

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat terukur melalui
serangkaian tes yang diakukan oleh guru.
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Variabel model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum
(X) didefinisikan sebagai kreativitas guru dalam menggunakan berbagai macam
alternatif model pembelajaran dalam rangka menyampaikan materi ajar IPA kepada
peserta didik. Sedangkan variabel hasil belajar (Y) didefinisikan sebagai penilaian
hasil belajar yang dicapai oleh setiap peserta didik berupa pengetahuan, dan
penalaran yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam
periode tertentu.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh subjek penelitian.4 Populasi dapat dikatakan pula
seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah
ditentukan.5 Jadi, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Polulasi pada
penelitian ini adalah seuruh peserta didik kelas VIII semester genap SMPN 1
Penengahan Tahun Pelajaran 2016/2017. Populasi tersebut yaitu kelas VIII (A-E).
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Tabel 3.1
Data Jumlah Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Penengahan Tahun
Ajaran 2016/2017
Kelas

Jumlah peserta didik

VIII A

35

VIII B

35

VIII C

34

VIII D

35

VIII E

34

Jumlah

173

Dari data diatas dapat diketahui bahwa populasi di SMP Negeri 1 Penengahan
tahun ajaran 2016/107 yaitu berjumlah 173 peserta didik yang terdiri dari kelas A
berjumlah 35, kelas B berjumlah 35, kelas C berjumlah 34, kelas D berjumlah 35 dan
kelas E berjumlah 34 peserta didik.
2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
a. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi7 yang diteliti.8 Sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila
populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi, misalnya keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunkan sampel yang

7
8
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diampil dari populasi.9 Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII D
dan E semester genap SMPN 1 Penengahan tahun pelajaran 2016/2017. Kelas D
sebagai kelas eksperimen dan kelas E sebagai kelas kontrol.
b. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya
sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan
memperhatikan sifat – sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang
representatif.10
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random
sampling, cara penarikan sampel yang dilakukan dengan acak dan sederhana

menggunakan undian.11 Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel
dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Berdasarkan hasil

proses pengambilan sampel sehingga didapatkan kelas VIII D sebagai kelas
eksperimen dan VIII E sebagai kelas kontrol.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :
1. Tes

9
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Tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh
dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk
pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertayaan – pertanyaan yang
harus dijawab, atau perintah – perintah yang harus dikerjakan oleh testee, sehingga
atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut, dapat dihasilkan nilai
yang melambangkan tingkah laku atau prestasi.12 Tes yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan peserta didik melalui tes instrumen yang diberikan
pada akhir materi, dalam penelitian ini adalah tes buatan peneliti.
Bentuk tes yang digunakan berupa pilihan ganda (multiple choice). Tes ini
terdiri dari pretest dan posttest dibuat relatif sama. Tes awal digunakan untuk melihat
kemampuan dasar peserta didik dan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian hasil
belajar peserta didik sebelum mendapat perlakuan. Sedangkan tes akhir digunakan
untuk mengetahui perolehan hasil belajar dan ada tidaknya perubahan setelah
melaksanakan pembelajaran dengan penerapan.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.13
Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data seperti hasil belajar siswa,
perangkat pembelajaran dan foto-foto kegiatan pembelajaran yang berhubungan
dengan pembahasan penelitian.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian harus memenuhi instrumen yang baik, sehingga sebelum
instrumen penelitian digunakan untuk mengambil data hasil belajar pada kelas
sampel, maka instrumen penelitian tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu pada
kelas di luar kelas sampel.
Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, uji
tingkat kesukaran, dan uji daya beda dari instrumen tersebut. Tes yang akan diberikan
merupakan tes objektif berbentuk pilihan ganda (multiple choice) yang terdiri dari 30
butir soal. Tes tersebut terdiri dari soal materi usaha dan energi.
a. Instrumen Tes Pilihan Ganda (multiple choice)
Tes hasil belajar merupakan salah satu jenis tes yang digunakan untuk
mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik, setelah mengikuti
proses pembelajaran.14 Tes yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta
didik adalah tes objektif berupa pilihan ganda (multiple choice) dengan 4 alternatif
jawaban, pada ranah kognitif yang meliputi pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan
penerapan (C3).
Tes disusun berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP), tes dilakukan sebelum pembelajaran dan sesudah
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pembelajaran. Kemudian skor yang digunakan pada pilihan ganda adalah bernilai (1)
untuk jawaban yang benar dan bernilai (0) untuk jawaban yang salah.15
Sebelum instrumen tes ini digunakan dalam pelaksanaan penelitian, terdapat
beberapa tahapan yang dilakukan yaitu :
b. Pembuatan kisi – kisi instrumen
Hal utama dalam penyusunan instrumen tes adalah dengan membuat kisi –
kisi instrumen. Kisi – kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

No

1.

Aspek/Dimesi

Tabel. 3.3
Kisi – kisi Soal Usaha dan Energi
Indikator
Domain
1. Mengidentifikasi
pengertian energi
C1

2. Mengidentifikasi
pengertian bentuk –
Energi, Bentuk bentuk energy
bentuk energi, Energi
kinetik dan energi
3. Mengidentifikasi
potensial, serta hukum
energi kinetik dan
kekekalan energy
energi potensial
4. Mengidentifikasi
Hukum kekekalan
energi

2.

Usaha dan Daya

15

5. Mengidentifikasi
pengertian usaha
6. Mengidentifikasi
hubungan energi dan
usaha
7. Mengidentifikasi
besarnya usaha

Butir Soal
1

C2, C1

2, 3 dan 8

C2, C3,
C1

4, 5, 6, 9
dan 10

C2

7

C1

11

C2

12,14

C3

13,15 dan
16
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8. Mengidentifikasi
C1
17 Dan 18
pengertian daya
9. Mengidentifikasi
C3
19 dan 20
besarnya daya
C1 = 6 soal, C2 = 7 soal, dan C3 = 7 soal

Jumlah Soal 20

Adapun alasan peneliti mengapa penelitian pada ranah kognitif hanya sampai
C3 saja karena penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama
(SMP) yaitu kelas VIII materi pelajaran yang diberikan pula belum sampai pada taraf
C4, C5 dan C6.
c. Uji coba instrumen
Dalam penelitian ini uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui
apakah butir soal yang dibuat valid dan reliabel.
1) Validitas Butir Soal
Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukan tingkat kevalidan atau
kesahan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas yang
tinggi, yaitu bila sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang
hendak diukur.16 Rumus validitas item :

rxy =

𝑁
{𝑁

𝑋𝑌−

𝑋2− (

𝑋)²}{𝑁 𝑌 2 −

keterangan :
rxy = koefisien korelasi
𝑋 = jumlah skor butir
16
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𝑌 2}

𝑌 = jumlah skor total
N = jumlah sampel
Tabel. 3.4
Ketentuan Uji Validitas
rxy
Kriteria
rxyhitung > rxytabel
Valid
rxyhitung < rxytabel
Tidak Valid
Tabel. 3.5
Kriteria Validitas Butir Soal 17
Validitas
Kriteria
Antara 0,800 – 1,00
Sangat Tinggi
Antara 0,600 – 0,800
Tinggi
Antara 0,400 – 0,600
Sedang
Antara 0,200 – 0,400
Rendah
Antara 0,00 – 0,200
Sangat Rendah

Soal yang akan divalidasi diujicobakan terlebih dahulu kepada peserta didik
yang sudah mempelajari materi usaha dan energi. Pada penelitian ini yang menjadi
kelas untuk uji coba soal yaitu kelas IX dan diujicobakan sebelum penelitian
dilakukan yaitu pada bulan Maret 2017. Adapaun hasil analisis butir soal hasil belajar
dilihat pada Tabel.3.6.
Tabel 3.6
Validasi Soal Hasil Belajar
No Soal
Keterangan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25,
Valid
26, 27, 28,dan 30
9, 19, 20, 21, 23 dan 29
Tidak Valid
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Hasil analisis dari butir soal dari variabel penelitian menunjukkan 24 soal
valid dan 6 soal tidak valid. Untuk 24 soal yang valid memiiki kriteria tinggi, sedang
dan rendah. Pada soal nomor 1 dan nomor 28 memiliki kriteria valid rendah, sehingga
hanya 22 soal yang memiliki validitas dengan kriteria sedang dan tinggi. Kemudian
20 soal yang memiliki validitas dengan kriteria sedang dan tinggi digunakan untuk
pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol.
2) Reliabilitas
Tujuan reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrumen
sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran
dapat dipercaya, apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat
kelompok subjek yang homogen diperoleh hasil yang relatif sama. Rumus reliabilitas
tes dengan :18
𝑘

r11 = 𝑘−1 (1 -

𝑆𝑖²
𝑆𝑡²

)

keterangan :
r11 = koefisien raliabilitas tes
k = banyaknya butir tes yang digunakan
S2i = varian skor butir ke – i
S2t = varian skor total
Adapun hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada Tabel. 3.7
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Tabel. 3.7
Ketentuan Uji Reliabilitas
r11
kriteria
rhitung > r11
Reliabel
rhitung < r11
Tidak Reliabel
Tabel. 3.8
Klasifikasi Reliabilitas
r11
Klasifikasi
0,00 ≤ r11 < 0,20
Sangat Rendah
0,20 ≤ r11 < 0,40
Rendah
0,40 ≤ r11< 0,60
Sedang
0,60 ≤ r11< 0,80
Tinggi
0,80 ≤ r11 < 1,00
Sangat Tinggi
Tabel. 3.9
Reliabilitas Soal Hasil Belajar
Statistik
Keterangan
r11
0,887
Kesimpulan
Sangat Tinggi

Hasil analisis diperoleh bahwa soal memiliki reliabel yang sangat tinggi.
Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu soal, semakin tinggi ketepatannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument ini dapat digunakan untuk penelitian
3) Uji Tingkat Kesukaran
Analisis indeks kesukaran butir soal dihitung berdasarkan jawaban seluruh peserta
didik yang mengikuti tes. Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut :
𝐵

P = 𝐽𝑆
Keterangan :
P = indeks kesukaran

B = jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta tes19
Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat
diklasifikasikan kedalam tiga kategori.
Tabel. 3.10
Tingkat Kesukaran
nilai (P)
Kategori soal
P < 0,30
Sukar
0,30 ≤ P 0,70
Sedang
P ≥ 0,70
Mudah
Adapun hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.11
Tabel 3.11
Tingkat kesukaran soal hasil belajar
No
Tingkat Kesukaran
Kriteria
1
0,67
Sedang
2
0,57
Sedang
3
0,57
Sedang
4
0,63
Sedang
5
0,67
Sedang
6
0,43
Sedang
7
0,63
Sedang
8
0,53
Sedang
9
0,23
Sukar
10
0,4
Sedang
11
0,5
Sedang
12
0,5
Sedang
13
0,43
Sedang
14
0,43
Sedang
15
0,47
Sedang
16
0,47
Sedang
17
0,5
Sedang
18
0,33
Sedang
19
0,3
Sukar
20
0,3
Sukar
19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,23
0,5
0,23
0,43
0,33
0,43
0,4
0,43
0,47
0,5

Sukar
Sedang
Sukar
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Bedasarkan perhitungan tingkat kesukaran dengan 30 soal memiliki kriteria
sedang berjumlah 25 soal sedangkan 5 soal berkriteria sukar.
4) Uji Daya Pembeda
Daya beda dihitung dengan membagi subjek menjadi dua kelompok setelah
diurutkan menurut peringkat perolehan skor hasil tes. Daya pembeda dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
D = PA - PB
PA =

𝐵𝐴
𝐽𝐴

dan PB =

𝐵𝐵
𝐽𝐵

Keterangan :
D = indeks daya pembeda
BA = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas
BB = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah
JA = Jumlah tes pada kelompok atas
JB = Jumlah tes pada kelompok bawah
PA = Proporsi peserta tes kelompok atas

PB = Proporsi peserta tes kelompok bawah20
Tabel. 3.12
Klasifikasi Daya Pembeda Soal
Kriteria
Daya pembeda

Koefisien
> 0.3
0.1 samapai 0.29
< 0.10

Keputusan
Diterima
Direvisi
Ditolak

Tebel. 3.13
Klasifikasi daya beda 21
D
Klasifikasi
0,00 < D ≤ 0,20
Jelek
0,21 < D ≤ 0,40
Cukup
0,41 < D ≤ 0,70
Baik
0,71 < D ≤ 1,00
Baik Sekali
Negatif
Sangat Jelek
Adapun hasil analisis daya beda butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.14
Tabel. 3.14
Daya Beda Soal Hasil Belajar
No. Butir Soal
Kriteria
9, 12, 20, 21, 28 dan 30
Jelek
1, 7, 14, 15, 18, 23, 24,
Cukup
25, 27 dan 29
2, 3, 5, 6, 8, 10,11, 13
Baik
16,17, 22, dan 26
4
Baik Sekali
19
Sangat Jelek

Berdasarkan perhitungan daya beda, dari 30 soal yang diujicobakan, terdapat
6 soal yang berdaya beda jelek, 10 soal dengan daya beda cukup, 12 soal berdaya
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beda baik, 1 soal berdaya beda baik sekali dan 1 soal yang berdaya beda negatif. Dari
hasil tersebut diperoleh 20 soal yang kemudian digunakan untuk tes hasil belajar.
G. Teknik Analisis Data
1. Gain Ternormalisasi
Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest, nilai gain menunjukan
peningkatan hasil belajar fisika peserta didik setelah pembelajaran yang dilakukan
oleh guru. Menghindari hasil kesimpulan penelitian, karena pada nilai pretest kedua
kelompok penelitian sesudah berbeda maka digunakan uji normalitas. Gain yang
dinormalize (N-gain) dapat dihitung dengan persamaan :

N − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

Klasifikasi N-gain ternormalisasi menurut Richard R Hake dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
Tabel. 3.15
Klasifikasi tingkat N-gain22
Kategori Nilai N-gain
Kriteria
N-gain > 0,70
Tinggi
Sedang
0,30  N-gain  0,70
N-gain < 0,30
Rendah

Hasil analisis data diperoleh dapat diihat pada Tabel. 3.16
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Tabel. 3.16
N-gain kelas Eksperimen dan Kontrol
Kelas
Nilai N-gain
Ket
Eksperimen
0,63
Sedang
Kontrol
0,56
Sedang

2. Uji Normalitas Data
Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti
berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normaitas pada penelitian ini peneliti
menggunakan uji One Kolmogorof Smirnov paada program SPSS 16.00 dengan taraf
signifikan 0,05.
Adapun hipotesis uji One Kolmogorof Smirnov sebagai berikut :
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal

Probabilitas
sig > 0,05
sig < 0,05

Tabel. 3.17
Ketentuan One Kolmogorof Smirnov
Keterangan
Artinya
H0 diterima
Data berdistribusi normal
H0 ditolak
Data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan analisis diperoleh hasil seperti pada Tabel. 3.18
Kelas
Eksperimen
Kontrol

Nilai
Pretest
Postest
Pretest
Postest

Probabilitas
0,197
0,200
0,159
0,200

Keterangan

Artinya

H0 diterima

Data
berdistribusi
normal

3. Uji Kesamaan Dua Varian (Homogenitas)

Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk mengetahui
kesamaan antara dua keaadaan atau populasi. Uji homogenitas yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan uji Homogeneity of Variances pada program SPSS 16.00
dengan taraf signifikan 0,05. Adapun hipotesis uji Homogeneity of Variances sebagai
berikut :
H0 : tidak ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas
H1 : ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas
Tabel. 3.19
Ketetapan Uji Homogeneity of Variances
Probabilitas
Keterangan
Artinya
tidak ada perbedaan nilai
sig > 0,05
H0 diterima
varian dari kedua kelas
ada perbedaan nilai varian dari
sig < 0,05
H0 ditolak
kedua kelas

Berdasarkan analisis diperoleh hasil seperti pada Tabel. 3.20
Kelas

Probabilitas

Eksperimen

0,793

Kontrol

Keterangan

Artinya

H0 diterima

tidak ada perbedaan nilai
varian dari kedua kelas

0.101

4. Uji Hipotesis dengan menggunakan uji t
Jika data sudah dikatakan berdistribusi normal dan homogen, maka
dilanjutkan dengan menggunakan uji Independent Sampel T-test pada SPSS 16.00
dengan taraf signifikan 0,05. Adapun hipotesis uji independent sampel t-test sebagai
berikut :

H0 ditolak : terdapat pengaruh model pembelajaran quantum teching dengan
metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik.

Probabilitas
sig > 0,05

sig< 0,05

Tabel. 3.21
Ketentuan Uji Independent Sampel t-test
Keterangan
Artinya
Tidak
terdapat
pengaruh
model
pembelajaran quantum teching dengan
H0 diterima
metode praktikum terhadap hasil belajar
peserta didik.
terdapat pengaruh model pembelajaran
quantum
teching
dengan
metode
H0 ditolak
praktikum terhadap hasil belajar peserta
didik.

5. Effect size
Effect size menunjukan sejauh mana suatu variabel mempengaruhi variabel
lain dalam suatu penelitian atau menunjukan seberapa efektif suatu variabel
mempengaruhi variabel lainnya. 23 Effect size dapat dihitung dengan formulasi
(Cohen,1998) dan kemudian dijabarkan lebih rinci oleh (Hake,2002).
d = ( MA – MB) / [ (Sd2A + Sd2B) / 2] ½
keterangan :
d = effect size
MA = rata – rata Gain kelas eksperimen
MB = rata – rata gain kelas kontrol

23

Richard R. Hake, “Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains in
Mechanics with Gander, High-School Physich, and pretest score on mathematics and spatial
visualization” Jurnal Internasional Indian University. Vol.1 (1) (2002), h.3

SdA = standar deviasi kelas eksperimen
SdB = standar deviasi kelas kontrol
kriteria besar kecilnya effect size dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel. 3.22
Kriteria Effect Size
Effect size
Kriteria
d > 0,2
Kecil
0,2 < d > 0,8
Sedang
d > 0,8
Tinggi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Data Penelitian
Penelitan ini menggunakan dua sampel, yaitu VIII D sebagai kelas
eksperimen menggunakan model Quantum Teaching dengan metode praktikum dan
VIII E sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran lansung dengan
metode demonstrasi. Data penelitian ini diperoleh dari hasil tes hasil belajar peserta
didik. Pretest dilakukan sebelum perlakuan dengan tujuan untuk mengetahui
kemampuan awal dari kedua kelas. Adapun data hasil pretest dan posttest pada kedua
kelas, yaitu sebagai berikut :
Tabel. 4.1
Data Pretest dan Posttest Hasil Belajar Peserta Didik
Perolehan
Nilai Minimum

Pretest
Kelas
Kelas
Eksperimen
Kontrol
20
15

Posttest
Kelas
Kelas
Eksperimen
Kontrol
55
55

Nilai Maksimum

50

50

100

100

Rata – rata

34,28

34,11

76

71,61

Kelas Eksperimen
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76
34.28

pretest

postest

Gambar. 4.1Grafik Rata – Rata Pretest dan Posttest Hasil Belajar Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol
80
70
60
50
40

71.6

30
20

34.1

10
0
Pretest

Postest

Gambar. 4.2 Grafik Rata – Rata Pretest dan Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol

Hasil nilai rata-rata pretest dan posttest pada kelas eksperimen mengalami
peningkatan, yaitu dari 34,28 menjadi 76 setelah diberi perlakuan yaitu dengan
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum.
Sedangkan pada kelas kontrol nilai rata – rata juga mengalami peningkatan yaitu dari
34,11 menjadi 71,61. Hal ini dikarenakan pada kelas kontrol, pada proses
pembelajaran selain menggunakan metode ceramah, peneliti menambahkan
demonstrasi dalam proses pembelajarannya. Namun hasil rata – rata kelas eksperimen
lebih tinggi dibandingkan dengan rata – rata kelas kontrol, hal ini dikarenakan pada
kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menngunakan model pembelajaran
Quantum Teaching dengan metode demonstrasi.
B. Analisis Data
1. Hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan model
pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum
Tabel. 4.2
Hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran
Quantum Teaching dengan metode praktikum
Nilai
Sebelum
Seseudah

Jumlah Peserta
didik
8
30

Presentase Komulatif
22,85 %
85,65 %

Dari tabel 4.2 dapat diketahui jumlah nilai hasil belajar ranah kognitif kelas
eksperimen mengalami peningkatan yang sangat singnifikan, terlihat bahwasanya
sebelum menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching nilai hasil belajar

peseerta didik masih dibawah KKM, yaitu hanya 8 peserta didik atau 22,85 % yang
tuntas secara klasikal. Setelah menggunakan model Quantum Teaching, hasil belajar
peserta didik meningkat secara signifikan menjadi 30 peserta didik atau 85,65 %.
2. Hasil Rata-rata N-gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Berdasarkan analisis didapatkan rata-rata N-gain hasil belajar pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh data yang disajikan pada Gambar 4.3 berikut:

0.63

0.56
N-gain KE

N-gain KK

Gambar. 4.3 Grafik Rata – Rata N-gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Dari grafik di atas, diketahui bahwa rata-rata N-gain hasil belajar peserta
didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional sebesar 0,56, sedangkan
rata-rata N-gain hasil belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran
Quantum Teaching adalah sebesar 0,63. Nilai N-gain didapat dari hasil nilai posttest
dikurang dengan nilai pretest dibagi dengan hasil nilai tertinggi kemudian dikurang
dengan nillai pretest. Sedangkan rata-rata N-gain didapat dari jumlah seluruh nilai Ngain dibagi dengan jumlah peserta didik.

3. Rata-rata Hasil Belajar Peserta Didik Ranah Kognitif
Rata-rata hasil belajar peserta didik ranah kognitif (C1, C2 dan C3) kelas
eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

KE

C1
25.2

C2
27

C3
29.57

KK

25.1

25.5

22.5

Gambar. 4.4 Rata-rata Hasil Belajar Peserta Didik Ranah Kognitif

Dari grafik di atas, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik pada
ranah kognitif pengetahuan (C1) di kelas eksperimen sebesar 25.2, pada ranah
kognitif pemahaman (C2) sebesar 27, dan pada ranah kognitif penerapan (C3) sebesar
29.57. Sedangkan rata-rata hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif
pengetahuan (C1) di kelas kontrol sebesar 25.1, pada ranah kognitif pemahaman (C2)
sebesar 25.5, dan pada ranah kognitif penerapan (C3) sebesar 22,5.

4. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel terdistribusi
normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada masing – masing kelas kontrol dan
kelas eksperimen. Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji
One Kolmogorof Smirnov pada program SPSS 16.00 dengan taraf signifikan 5 %.
Data terdistribusi normal jika signifikansi > dari 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05
maka data tidak terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada
tabel 4. 1 hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 4.3
Hasil Uji One Kolmogorof Smirnov Hasil Belajar
Kelompok Sampel
sig
Kesimpulan
pretest (KE) sebelum
0,197
posttest (KE) sesudah
0,200
Data berdistribusi normal
pretest (KK) sebelum
0,159
posttest (KK) sesudah
0,200

Tabel 4.3 menunjukan data hasil beajar peserta didik kelas eksperimen dan
kelas Kontrol memiliki sig > 0,05 sehingga data variabel hasil belajar berdistribusi
normal.
5. Uji Homogenitas
Uji homogenitas pada penelitian ini menggunkan uji Homogeneity of Varians,
yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunkan memiliki varians
yang sama atau tidak. Data yang memiliki varian yang sama apabila nilai signifikansi

> 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak memiliki varian yang sama.
Berikut hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.3. hasil perhitungan
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Tabel. 4.4
Hasil Uji Homogeneity of Varians Hasil Belajar
Kelas

Probabilitas

Eksperimen

0,793

Kontrol

0.101

Keterangan

Artinya

H0 diterima

tidak ada perbedaan
nilai varian dari
kedua kelas

Hasil uji homogenitas hasil belajar sebelum dan sesudah pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol memiliki sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
varians antara kelompok bersifat homogen.
6. Uji Hipotesis
Jika data sudah dikatakan berdistribusi normal dan homogen, maka
dilanjutkan dengan program SPSS 16.0 menggunakan rumus uji Independent Sample
t-test. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel. 4.5
Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of

F
nilai

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Upper

Equal
variances

.069

.793 -19.865

68

.000

-41.71429

2.09985

-45.90447

-37.52410

-19.865 67.540

.000

-41.71429

2.09985

-45.90498

-37.52359

assumed
Equal
variances
not
assumed

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS 16.0 menggunakan
rumus uji Independent Sample t-test didapatkan bahwa tingkat singnifikan yang
dihasilkan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh model
pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil belajar
peserta didik pada materi usaha dan energi kelas VIII semester genap SMP Negeri 1
Penenghan Lampung Selatan.
7. Effect Size
Effect Size merupakan ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel pada
variabel lain. Variabel yang sering terikat biasanya variabel independen dan variabel
dependen. Effect size dapat digunakan untuk menentukan variabel yang dapat diteliti

lebih jauh. Effect size juga dapat dianggap sebagai ukuran mengenai tingkat
keberhasilan peneliti. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Quantum
Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik menggunakan
rumus Effect size. Perolehan Effect size dapat dilihat pada tabel 4.6. hasil perhitungan
dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 4.6
Hasil Effect Size
Kelas
Eksperimen

Rata-rata
gain
0,63

Standar
Devisiasi
167,88

Effect Size

ket

0,3

Sedang

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa perolehan Effect size sebesar 0,3. Maka
termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efektivitas
model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap hasil
belajar peserta didik pada pada mata pelajar fisika.
8. Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Quantum Teaching
Hasil observasi dalam penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum
pada kelas eksperimen. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh guru
bidang studi IPA terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti,
diperoleh hasil presentase sebesar 93,5 % .

Presentase 93,5 % tersebut diperoleh dari penilaian guru IPA pada dua kali
pertemuan yang dilakukan oleh peneliti dikelas eksperimen. Presentase 93,5 %
tersebut memiliki arti bahwasanya dalam proses pembelajaran, peneliti telah
melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
Quantum Teaching dengan metode praktikum hampir semua kegiatan terlaksana
dengan baik dan sesuai.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel.4.1 diketahui hasil rata – rata pretest
dan posttest. Rata – rata nilai pretest kedua kelas tidak berbeda secara signifikan. Hal
ini dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu rata – rata nilai pretest pada kelas kontrol adalah
34,11 dan rata – rata nilai pretest pada kelas eksperimen adalah 34,28, artinya kedua
kelas mempunyai kemampuan awal yang tidak jauh berbeda mengenai materi usaha
dan energi. Akan tetapi, setelah pembelajaran berlangsung didapat perbedaan yang
cukup signifikan antara rata – rata nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu rata – rata nilai posttest kelas eksperimen
adalah 76, lebih tinggi dibandingkan dengan rata – rata nilai posttest kelas kontrol
71,61. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil belajar
ketika menggunakan model Quantum Teaching dengan metode praktikum dengan
metode ceramah dengan demonstrasi.

Berdasarkan hasil perhitungan N-gain, diketahui bahwa hasil belajar peserta
didik yang menggunakan model Quantum Teaching dengan metode praktikum
sebesar 0.63, sedangkan hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode
pembelajaran konvensional sebesar 0,56. Dari hasil analisis tersebut dapat terlihat
perbedaan rata-rata nilai N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol, dimana rata-rata
nilai N-gain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai N-gain kelas
kontrol, hal yang memicu perbedaan rata-rata nilai N-gain ini yaitu dari hasil pretest
dan postest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan model
Quantum Teaching dengan metode praktikum dengan pembelajaran konvensional
(ceramah dan demonstrasi).
Dari gambar grafik rata-rata hasil belajar peserta didik ranah kognitif, pada
ranah C1 (pengetahuan) didominasi oleh kelas eksperimen yaitu dengan rata-rata
sebesar 25.2, C2 (pemahaman) dengan rata-rata 27, dan C3 (penerapan) di kelas
eksperimen rata-rata 29.5, sedangkan pada kelas kontrol, rata-rata hasil belajar
peserta didik ranah kognitif tersebut, pada ranah C1 (pengetahuan) dengan rata-rata
25.1, C2 (pemahaman) dengan rata-rata 25.5, dan C3 (penerapan) di kelas kontrol
dengan rata-rata 22,5. Selisih hasil yang didapatkan antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol yaitu pada ranah C1, sebesar 0,1. Kemudian pada ranah C2, mempunyai
selisih sebesar 1,5. Dan pada ranah C3, mempunyai selisih sebesar 7. Selisih jawaban
yang benar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu C1 sebanyak 1 soal, C2

sebanyak 9 soal, dan C3 sebanyak 12 soal. Hal ini sangat mempengaruhi nilai peserta
didik.
Pada setiap ranah C1, C2, dan C3 disetiap kelas yaitu antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol berbeda. Hal yang memicu perbedaan ini yaitu peserta didik yang di
kelas eksperimen lebih banyak benar karena dalam proses pembelajaran di kelas,
peserta didik pada kelas eksperimen dituntut untuk selalu aktif, sehinga peserta didik
merasa lebih mengetahui jawaban - jawaban dari soal tersebut, dan hasil yang mereka
dapatkan baik, berbeda dengan kelas kontrol, pengetahuan dalam menjawab soal pada
setiap ranahnya kurang, hal itu disebabkan karena peserta didik dalam pembelajaran
di kelas kontrol kurang memahami pembelajaran, karena pembelajaran di kelas hanya
sebatas ceramah dan demonstrasi, sehingga hasil belajar peserta didik kurang baik
dibandingkan dengan kelas eksperimen.
Selanjutnya jumlah nilai hasil belajar ranah kognitif kelas eksperimen
mengalami peningkatan yang sangat singnifikan, terlihat bahwasanya sebelum
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching nilai hasil belajar peseerta
didik masih dibawah KKM, yaitu hanya 8 peserta didik atau 22,85 % yang tuntas
secara klasikal. Setelah menggunakan model Quantum Teaching, hasil belajar peserta
didik meningkat secara signifikan menjadi 30 peserta didik atau 85,65 %. Artinya
model Quantum Teaching dengan metode praktikum dapat meningkatkan dan efektif
terhadap hasil belajar peserta didik.

Dari hasil perhitungan analisis normalitas dan homogenitas diketahui sampel
memiliki rata – rata yang berdistribusi normal dan homogen. Hal tersebut berarti
kedua sampel mempunyai kemampuan yang sama atau dengan kata lain tidak jauh
berbeda dan dapat digunakan dalam sampel penelitian.
Dari hasil perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 16.0 uji
independent sampel t-tes didapat 0,000 < 0,05, maka H1 diterima artinya terdapat
pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum terhadap
hasil belajar peserta didik. Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas model
pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum menggunakan analisis
effect size dan didapat nilai sebesar 0,3 dengan kategori sedang, artinya terdapat
efektivitas model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode praktikum
terhadap hasil belajar peserta didik.
Pembahasan proses pertama pada kelas eksperimen, pada akhir pembelajaran
kelas eksperimen peneliti menyimpulkan bahwa respon peserta didik dari diskusi
hingga pengamatan lapangan dilingkungan sekolah, pada fase awal hingga fase akhir
lebih aktif, antusias dan semangat dengan presentase nilai N-gain pada gambar grafik
4.3 kelas eksperimen sebesar 63 % (0,63) dan termasuk kategori sedang.
Pembahasan proses pembelajaran kedua adalah pada kelas kontrol dimana
peneliti menggunakan metode konvensional (ceramah dan demonstrasi), dari awal
peneliti memberikan materi usaha dan energi, peserta didik kelas kontrol terlihat

bosan, tidak antusias hanya mendengarkan dengan pasif. Presentase nilai N-gain
pada gambar grafik 4.3 kelas kontrol sebesar 54 % (0,54). Rata – rata hasil belajar
kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol dengan perbandingan pada kelas
eksperimen 63% dan kelas kontrol 54 % dengan selilih sebesar 9%.
Perbedaan rata – rata hasil belajar pada kelas eksperimen dan kontrol cukup
signifikan. Perbedaan tersebut disebabkan adanya proses pembelajaran yang berbeda.
Pada kelas kontrol menggunakan metode konvenssional dan pada kelas eksperimen
menggunakan model Quantum Teaching, sehingga memberikan pengalaman baru
bagi peserta didik. Pengalaman yang diperoleh salah satunya adalah pengetahuan,
keaktifan, keceriaan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan model Quantum
Teaching.
Dari hasil penelitian ini dapat diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ary Yanuarti (2016) tentang Upaya Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching di SMK N 1
Bandung yang menyimpukan bahwa adanya perbedaan rata – rata hasil belajar
korespondensi dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching
sebesar 76 % sedangkan model pembelajaran Discovery Learning sebesar 55%.
Hal ini berarti bahwa nilai rata – rata hasil belajar dengan model Quantum
Teaching lebih baik bila dibandingkan dengan model Discovery Learning pada mata
pelajaran korespondensi siswa SMK N 1 Bandung.

Model Quantum Teaching tidak hanya unggul dalam membantu peserta didik
lebih aktif, juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari – hari dari langkah – langkah proses model
Quantum Teaching. Pada tahap pertama orientasi peserta didik pada masalah, pada
tahap ini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setelah itu guru
membagikan percobaan kepada peserta didik untuk proses pembelajaran serta guru
menjelaskan tentang tujuan pembelajran yang akan dipelajari agar memotivasi peserta
didik dalam memecahkan masalah.
Pada tahap kedua mengorganisir peserta didik untuk belajar, pada tahap ini
guru membimbing peserta didik. Pada tahap ketiga guru membimbing proses
percobaan yang diakukan ditiap kelompok, dalam tahap ini guru membimbing peserta
didik melalui pengamatan lingkungan sekitar dan diskusi yang dilakukan pada proses
pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum
Teaching dengan metode praktikum dalam proses pembelajaran mengaitkan materi
yang dipelajari dengan kehidupan sehari – hari, serta peserta didik dapat memecahkan
masalah yang dipilih.
Pada tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Pada
tahap ini guru membantu peserta didik dalam menyiapkan hasil percobaan yang telah
dilakukan pada tiap kelompok. Pada tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah, guru membantu peserta didik untuk melakukan evaluasi

terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan oleh peserta didik dan guru
memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung.
Model Quantum Teaching dengan metode praktikum membuat peserta didik
terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak yang positif
terhadap kualitas interaksi dan komunikasi, dapat memotivasi peserta didik dalam
meningkatkan prestasi belajarnya.
Ini membuktikan bahwa model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik
peserta didik dan sesuai dengan materi sangat berpengaruh terhadap kegiatan hasil
belajar mengajar didalam kelas yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil
belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa
model Quantum Teaching dengan metode praktikum lebih efektif dibandingkan
metode kovensional dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

BAB V
KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan
dengan menggunakan perhitungan uji-t dua sampel tidak berkolerasi dan effect size,
diperoleh terdapat pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode
praktikum terhadap hasil belajar peserta didik dan model Quantum Teaching dengan
metode praktikum efektif terhadap hasil belajar peserta didik dengan kategori sedang
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi usaha dan energi kelas VIII SMP
Negeri 1 Penengahan Lampung Selatan.
B. Implikasi
Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Jika peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran maka dibutuhkan sebuah model pembelajaran fisika yang
tepat.
2. Jika dibutuhkan model pembelajaran yang baru dan dapat mempermudah
pembelajaran maka perlu hadir model pembelajaran fisika yang layak
diterapkan.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan
sebelumnya maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode
praktikum hendaknya mempersiapkan perangkat pembelajaran, alat atau
media serta tata ruang kelas dengan matang agar waktu yang digunakan
bisa lebih efektif dan efisien.
2. Penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching dengan metode
praktikum dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik.
3. Kepada peneliti selanjutnya mengenai model pembelajaran Quantum
Teaching dapat diterapkan pada materi dan indikator yang berbeda dengan
penelitian yang lebih luas atau dapat dilakukan penelitian di sekolah yang
memiliki fasilitas terbatas untuk menerapkan model pembelajaran
Quantum Teaching . Harapannya, peneliti yang lain dapat memberikan
manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan
peneliti sendiri khusunya.
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