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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Quantum Learning 
terhadap hasil belajar Fisika Dasar II pada mahasiswa semester II T.A Genap 
2008/2009 prodi Fisika UNIB. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah penelitian pre-eksperimen dalam rancangan one group pretest – postest 
design. Penelitian pre-eksperimen ini merupakan desain penelitian eksperimen 
yang tidak menggunakan kelas kontrol. Waktu dan Tempat Penelitian  T.A 
Genap 2008/2009 mata kuliah Fisika dasar II prodi Pendidikan Fisika Universitas 
Bengkulu. Variabel Penelitian : 1) Variabel bebas (X) : Pembelajaran fisika 
dengan metode Quantum Learning. 2) Variabel terikat (Y): Hasil belajar 
mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat ditarik kesimpulan 
1)Terdapat pengaruh positif pembelajaran fisika dengan metode Quantum 
Learning terhadap hasil belajar fisika mahasiswa kelas X A SMA Negeri 3 
Seluma. Dari hasil uji t diperoleh thitung = 7,301 > ttabel  =  2,064 pada taraf nyata 
0,05, sehingga H0 ditolak dan Hi diterima. 2) Besar pengaruh pembelajaran fisika 
dengan metode Quantum Learning terhadap hasil belajar fisika mahasiswa 
semester II T.A Genap 2008/2009 Prod I Fisika FKIP UNIB   adalah    68,89 %. 
 

 

 PENDAHULUAN 

Berdasarkan data dari beberapa ujian yang dilakuan dimata Kuliah Fisika Dasar 

II, konsep  Listrik Dinamik materi yang hasil belajar mahamahasiswanya 

tergolong rendah. Hal ini dilihat dari rata-rata kelasnya masih dibawah 58., nilai 

terendah Xmin = 25 dan Xmax = 80 dengan nilai rata-rata sebesar 5,01. Beberapa 

faktor, penyebabnya diantaranya, 1) kurangnya minat dan motivasi 

mahamahasiswa untuk Mendalami konsep dan memecahkan persoalan-persoalan 

Listrik dan magnet 2) metode mengajar yang diterapkan oleh dosen yang belum 

merangsang mahamahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Belum optimalnya 
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penerapan metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran 

mengakibatkan hasil pembelajaran yang diperoleh pun tidak maksimal seperti 

terlihat pada rendahnya nilai mahamahasiswa.  Situasi dan kondisi belajar yang 

diciptakan oleh Dosen harus dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam 

belajar. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah diamati seperti membaca, mendengar , menulis, berlatih keterampilan, dan 

sebagainya sampai pada kegiatan psikis yang sulit diamati seperti penggunaan 

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dan 

membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain (Dimyari dan Mudjiono, 

1994). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencoba menerapkan metode 

Quantum Learning yaitu metode yang menciptakan ruang belajar yang kondusif 

untuk membangun sugesti. Interaksi-interaksi dalam Quantum Learning ini 

mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan 

mahasiswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah 

mahasiswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang 

lain. Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan diteliti adalah pengaruh metode 

Quantum Learning terhadap hasil Belajar Fisika Dasar II pada mahasiswa 

semester II T.A Genap 2008/2009 prodi Fisika UNIB. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui metode Quantum Learning terhadap hasil belajar Fisika 

Dasar II pada mahasiswa semester II T.A Genap 2008/2009 prodi Fisika UNIB 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Quantum Learning  merupakan metode pembelajaran orkestrasi 

bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. 

Quantum Learning juga berfokus pada hubungan dinamis dengan lingkungan 

kelas-interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar  (De Porter, 

Reardon, Nourie, 2005: 3). Lebih lanjut Agus Nggermanto (Supriyati dan Anita, 

2007: 65) mengatakan bahwa  Quantum Learning menjelaskan bagaimana cara 

belajar efektif sehingga mendapat hasil yang sama dengan kecepatan cahaya. De 

Porter dan Hernacky (2000) mendefinisikan beberapa pengertian Quantum 

Learning : (1) Quantum Learning adalah interaksi-interaksi yang mengubah 
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energi menjadi cahaya ; (2) Quantum Learning adalah pengubahan belajar yang 

meriah dengan segala nuansanya yang menyertakan segala kaitan, interaksi dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar . Pembelajaran quantum 

memiliki khas tersendiri dalam interaksi pembelajaran, nuansa yang dikemas 

dalam pengajaran ini sesungguhnya memberikan suatu kebebasan kepada 

mahasiswa untuk menikmati suasana pembelajaran yang menyenangkan, meriah, 

dan menggairahkan tanpa adanya tekanan karena sesuatu faktor. Berdasarkan 

definisi di atas, maka yang dimaksud Quantum Learning dalam penelitian ini 

adalah sebuah interaksi belajar yang ingin menciptakan situasi belajar yang 

nyaman dan menyenangkan di dalam kelas dengan teknik-teknik tertentu dalam 

pengembangan gaya-gaya belajar yang sudah dimiliki oleh mahasiswa dengan 

memasukkan unsur musik ke dalamnya sehingga dapat meningkatkan motivasi, 

hasil belajar, keyakinan diri dan pemahaman mahasiswa.  Asas Utama Quantum 

Learning yang diterapkan dalam Quantum Teaching adalah bersandar pada 

konsep “ Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke 

Dunia Mereka “ (De Porter, Reardon dan Nourie, 2005: 6). Prinsip-Prinsip 

Pengajaran Quantum (Quantum Teaching) : (1) Segalanya berbicara, dari 

lingkungan kelas hingga tubuh, dari kertas yang bagikan hingga rancangan 

pelajaran semuanya mengirimkan pesan tentang belajar; (2) Segalanya bertujuan, 

semua yang terjadi dalam penggubahan mempunyai tujuan; (3) Pengalaman 

sebelum pemberian nama, otak kita berkembang pesat dengan adanya rancangan 

komplek, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu proses belajar 

paling baik terjadi ketika mahasiswa telah mengalami informasi sebelum mereka 

memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari; (4) Akui setiap usaha, belajar 

mengandung resiko, belajar berarti melangkah ke luar dari kenyamanan. Pada saat 

mahasiswa 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 

umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan 

belajar (De Porter, Reardon dan Nourie, 2005: 7-8). Lebih lanjut Lozanov (De 

Porter, Reardon dan Nourie,    2005: 104) mengajukan dasar pemikiran bahwa 
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setiap detil itu berarti, dari nada suara, pengaturan kursi, hingga kerapian 

lingkungan – semuanya bermakna dan mempengaruhi belajar.Berdasarkan 

pendapat para ahli di atas, pembelajaran kuantum tidak hanya terbatas pada 

interaksi antara Dosen dan mahasiswa saja tetapi melainkan semua aspek yang 

ada pada saat proses pembelajaran itu berlangsung dapat dijadikan bahan 

pembelajaran dengan tetap mengaitkan aspek tersebut ke dalam topik 

pembahasan. Kerangka Perancangan Pengajaran Kuantum  Kerangka 

perancangan pengajaran kuantum, yaitu : (1) Tumbuhkan : menumbuhkan minat 

belajar mahasiswa dengan cara memotivasi; (2) Alami : Pengalaman dalam 

kehidupan nyata tentang materi; (3) Namai : Penamaan memuaskan hasrat alami 

otak untuk memberikan identitas, menDosentkan atau mendefinisikan. penamaan 

dibangun di atas pengetahuan dan keingintahuan mahasiswa saat itu. penamaan 

adalah saatnya untuk mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi 

belajar; (4) Demonstrasikan : Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mencoba menerapkan kembali pengalaman dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dengan nuansa potensi yang mereka miliki; (5)Ulangi: Pengulangan 

memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa “aku tahu bahwa aku tahu”; (6) 

Rayakan: Perayaan memberi rasa rampung dengan menghormati usaha, ketekunan 

, dan kesuksesan. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan (De Porter, 

Reardon dan Nourie, 2005: 88). Belajar itu mengandung resiko, setiap kali 

berpetualang untuk belajar sesuatu yang baru, kita mengambil resiko besar di luar 

zona nyaman kita. Dengan mendengar suara musik yang lembut setidaknya akan 

mengurangi sedikit beban yang akan mahasiswa hadapi. Oleh sebab itu, 

penerapan pembelajaran kuantum dilatarbelakangi dengan iringan musik yang 

lembut. (De Porter, Reardon, dan Nourie, 2005: 35) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-

eksperimen dalam rancangan one group pretest – postest design. Penelitian pre-

eksperimen ini merupakan desain penelitian eksperimen yang tidak menggunakan 

kelas kontrol. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di Semester II 
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T.A Genap 2008/2009 mata kuliah Fisika dasar II prodi Pendidikan Fisika 

Universitas Bengkulu. Variabel Penelitian : 1) Variabel bebas (X) : Pembelajaran 

fisika dengan metode Quantum Learning  (data yang digunakan sebagai variabel 

bebas adalah hasil pre-test). 2) Variabel terikat (Y) :Hasil belajar mahasiswa 

(data yang digunakan sebagai variabel terikat adalah hasil post-test).  

Langkah-Langkah Penelitian  

Tahap Perencanaan 1)Penyiapan perangkat tes yaitu pre-tes dan pos-test. 2) 

Penyiapan perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode Quantum 

Learning. Tahap Pelaksanaan a). Pre-test b). Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

Metode Quantum Learning Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga 

kali pertemuan dan dilakukan sesuai dengan kerangka pengajaran kuantum 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-tes dan   post-

tes. Pre-tes dilakukan untuk memperoleh data awal sebelum sampel diberikan 

perlakuan, sedangkan post-tes dilakukan untuk mendapatkan data yang diambil 

sesudah diberikan perlakuan. Untuk memperoleh data yang baik, maka tes 

tersebut harus valid dan reliabel. Tes ini sudah divaliditas dan reliabilitas secara 

internal oleh dosen pembimbing dan Dosen fisika yang mengajar pada sampel 

penelitian. 

 Teknik Analisis Data 

Data hasil belajar mahasiswa berupa tes adalah data kuantitatif dan 

dianalisis dengan menggunakan analisis data dengan analisis deskriptif, analisis 

inferensial dan pengujian hipotesis yang digunakan untuk melihat adanya 

pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar fisika mahasiswa. Analisis 

Deskriptif dan Analisis Inferensial.  Pengujian Hipotesis Data penelitian yang 

akan dianalisis dengan menggunakan regresi harus dilakukan uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan uji 

homogenitas dengan uji Barlett. Data yang digunakan untuk pengujian 

persyaratan dan uji hipotesis diambil dari variabel X1, X2 dan X3 sehingga 

didapatkan X dan Y1, Y2 dan Y3 sehingga didapatkan Y. Untuk melakukan analisis 

regresi linier sederhana, sebelumnya perlu diadakan pemeriksaan terhadap data 
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agar data dapat memenuhi persyaratan bahwa data yang diambil berasal dari 

populasi yang terdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji 

liliefors. Hipotesis nol pengujian ini menyatakan bahwa sampel data berasal dari 

populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi 

berdistribusi tidak normal. Secara statistik dapat ditulis sebagai berikut : 

H0 : Berdistribusi normal 

H1 : Berdistribusi tidak normal 

Hipotesis nol diterima atau ditolak dengan membandingkan L0 atau Lhitung 

dengan nilai kritis Ltabel untuk taraf signifikansi   yang dipilih. kriterianya adalah 

H0 diterima jika L0 < Ltabel dan H1 ditolak jika L0 > Ltabel.  Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel. Analisis regresi linear sederhana berupa penyusunan persamaan regresi 

yang disertai uji keberartian (signifikansi) dan uji linieritas.  

 

 PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu mahasiswa diberikan pre-

test yang tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa sebelum 

pembelajaran dengan metode Quantum Learning dilakukan. Hasil pre-test untuk 

sub konsep Hukum coulomb  diperoleh rata-rata kelas adalah 38,85, untuk sub 

Medan Magnet adalah 46,15 dan untuk sub Listrik arus AC adalah 45,77 dan 

secara klasikal untuk ketiga sub konsep tersebut diperoleh rata-rata sebesar 43,59, 

sedangkan hasil post-test setelah dilakukan pembelajaran dengan metode 

Quantum Learning, hasil post-test untuk sub konsep Hukum coulomb  diperoleh 

rata-rata kelas adalah 60,38, untuk sub Medan Magnet adalah 68,46 dan untuk sub 

konsep Listrik arus AC adalah 73,08 dan secara klasikal untuk ketiga sub konsep 

tersebut diperoleh rata-rata sebesar 67,31. Setelah dilihat dari nilai pre-test dan 

post-test maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan responden 

(mahasiswa) mengalami peningkatan hasil belajar.Peningkatan hasil belajar 

tersebut karena pembelajaran menggunakan metode Quantum Learning yaitu 

suatu kegiatan belajar yang menyenangkan dengan memasukkan unsur musik di 

dalamnya. Pada pembelajaran ini, mahasiswa mencari arti sendiri dari apa yang 
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mereka pelajari dengan cara mencari makna, membandingkan dengan apa yang 

telah ia ketahui serta menyelesaikan apa yang telah diketahui dengan apa yang ia 

perlukan dalam pengalaman yang baru. Dalam hal ini, Dosen hanya bertindak 

sebagai fasilitator dan moderator dalam mengarahkan pembelajaran. Dari 

kegiatan pembelajaran tersebut, mahasiswa menjadi aktif dan interaksi antara 

mahasiswa dan Dosen menjadi efektif sehingga tercipta pembelajaran yang 

kondusif serta berpengaruh baik pada hasil belajar mahasiswa. Untuk mengetahui 

besar pengaruhnya maka dilakukan analisis korelasi. Selain itu, dilakukan juga uji 

signifikan dan linieritas dengan menggunakan ANAVA. Namun, sebelum 

dilakukan uji tersebut, data harus berdistribusi normal dan homogen. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji lilieffors dan diperoleh L0 = 0,107 < Ltabel = 0,174 

(data berdistribusi normal) sedangkan uji homogenitas dilakukan dengan uji 

barlett (lampiran 4) dan diperoleh X2
hitung = 6,97 < Xtabel = 15, 50. 

Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen, maka 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan ANAVA. Uji  signifikansi 

diperoleh Fhitung sebesar 51.83 dan Ftabel dengan dk 1/24 pada taraf nyata 0,05 

sebesar 4,26. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan (H0) 

ditolak karena  Fhitung > Ftabel  pada taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, uji 

linieritas diperoleh Fhitung sebesar 1,49 dan Ftabel dengan dk 7/17 pada taraf nyata 

0,05 sebesar 2,62. Dengan demikian Fhitung<  Ftabel  pada taraf nyata 0,05 maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa regresi linier (H0) diterima. Melalui 

perhitungan uji signifikansi koefisien dan uji linieritas regresi tersebut, maka 

disimpulkan bahwa persamaan regresi XY 99.078,23 


 sangat signifikan dan 

linier. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap unit variabel pembelajaran 

dengan metode Quantum Learning mempengaruhi hasil belajar fisika mahasiswa 

sebesar 0,99 unit dengan konstanta sebesar 23,78. 

Berdasarkan analisis korelasi antara post-test dan pre-test ,harga thitung 

untuk koefisien korelasi sebesar 0,83 adalah 7,301 dan  ttabel pada taraf nyata 0,05 

adalah 2,064 artinya thitung  > ttabel pada taraf nyata 0,05 sehingga dengan demikian 

hipotesis nol yang menyatakan tidak signifikan ditolak. Hal ini berarti koefisien 

korelasi sebesar 0,83 sangat signifikan untuk digunakan sebagai dasar 
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pengambilan kesimpulan dan besarnya pengaruh pembelajaran dengan metode  

Quantum Learning terhadap hasil belajar mahasiswa adalah 68,89 %. Dengan 

demikian hipotesis nol ditolak sehingga terdapat pengaruh positif antara 

pembelajaran dengan metode Quantum Learning terhadap hasil belajar fisika 

mahasiswa. 

 

 KESIMPULAN  

1. Terdapat pengaruh positif pembelajaran fisika dengan metode Quantum 

Learning terhadap hasil belajar fisika mahasiswa kelas X A SMA Negeri 3 

Seluma. Dari hasil uji t diperoleh thitung = 7,301 > ttabel  =  2,064 pada taraf 

nyata 0,05, sehingga H0 ditolak dan Hi diterima. 

2. Besar pengaruh pembelajaran fisika dengan metode Quantum Learning 

terhadap hasil belajar fisika mahasiswa kelas X A SMA Negeri 3 Seluma                

adalah    68,89 %. 
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