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ABSTRACT 

 

Faisal Imam Prasetyo. THE INFLUENCE OF QUANTUM LEARNING 

TOWARD BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF 10
th

 GRADE 

STUDENTS AT SMA NEGERI 4 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 

2011/2012. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 

University Surakarta. June 2012. 

The purpose of this research is to ascertain the influence of Quantum 

Learning toward biology learning achievement of 10
th

 grade students at SMA 

Negeri 4 Surakarta in academic year 2011/2012. 

The research was quasi experiment research using quantitative approach. 

The research was designed using posttest only control design. Experimental group 

applied Quantum Learning. Control group applied discussion, classical course and 

question-answer method. The populations of this research were all of 10
th

 degree 

students at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year 2011/2012.  The samples of 

this research were the students of 10
th

K as experiment group and 10
th
J as control 

group. The sample of this research was established by cluster random sampling. 

The data was collected using questionnaire, multiple choice test, observation 

form, and document. The hypotheses analyzed by t-test. 

The research concluded that application of Quantum Learning had 

significant effect toward biology learning achievement in cognitive, affective, and 

psychomotor of 10
th

 grade students at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year 

2011/2012. 

 

Keywords: Quantum Learning, Biology Learning Achievement, Cognitive, 

Affective, Psychomotor. 

  



 
 
 
 

ABSTRAK 

 

 

Faisal Imam Prasetyo. PENGARUH PENERAPAN QUANTUM LEARNING 

TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA 

NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Juni 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan 

Quantum Learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 4 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan 

kuantitatif.  Desain penelitian yang digunakan adalah Posttest Only Control 

Design dengan kelompok eksperimen yang menerapkan Quantum Learning dan 

kelompok kontrol yang menerapkan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 4 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 

XK sebagai kelompok eksperimen dan kelas XJ sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes pilihan ganda, lembar 

observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Quantum Learning berpengaruh nyata 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta baik pada 

ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 

Kata Kunci: Pendekatan Quantum Learning, Hasil Belajar Biologi, Kognitif, 

Afektif, Psikomotorik. 

 

  



 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.  Peran 

pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan adanya suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang terencana dengan baik. 

Pembelajaran  menurut Siregar dan Nara (2010) merupakan interaksi 

antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar secara terencana dan 

terkendali untuk mencapai suatu tujuan yang telah dibuat sebelumnya dalam suatu 

lingkungan belajar.  Salah satu ciri pembelajaran adalah harus dapat membuat 

siswa belajar sehingga terdapat perubahan pada diri siswa tersebut.  Perubahan 

inilah yang disebut sebagai hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah dia mengalami proses belajar atau pembelajaran.  Hasil belajar dalam 

pendidikan nasional menggunakan klasifikasi hasil belajar Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu ranah afektif, ranah kognitif dan 

ranah psikomotorik (Sudjana, 2010).  Biologi merupakan bagian dari sains yang 

mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya.  Sains dalam 

pembelajaran pada dasarnya dipelajari untuk mencari hubungan kausal antara 

gejala alam yang dialami maupun yang diamati oleh siswa.  Pembelajaran sains 

tidak hanya menekankan pada pencapaian suatu produk, namun juga harus 

mempelajari aspek proses, sikap, dan teknologi agar siswa dapat benar-benar 

memahami sains secara utuh (Rustaman, dkk., 2005; Wenno, 2008).  Kedudukan 

hasil belajar dalam sains dapat dijabarkan sebagai berikut: produk sains yang 

berupa pemahaman konsep, prinsip maupun suatu fakta ditunjukan melalui hasil 

belajar kognitif, hasil kerja atau penampilan siswa kaitanya dengan suatu proses 

mendapatkan pengetahuan ditunjukan melalui hasil belajar psikomotorik dan 



 
 
 
 

sikap siswa terhadap pembelajaran maupun sikap terhadap pengetahuan yang 

diperoleh setelah melalui proses pembelajaran ditunjukan melalui hasil belajar 

afektif. 

Pencapaian hasil belajar dalam pembelajaran biologi maupun 

pembelajaran secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

(faktor dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa).  

Faktor internal siswa menurut Slameto (2010) meliputi segala sesuatu yang ada 

pada dalam diri siswa yang meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologi, dan faktor 

kelelahan.  Permasalahan pembelajaran yang umumnya ditemui adalah kesulitan 

untuk mengakomodasi faktor psikologis berupa karakter, kesiapan belajar, minat 

belajar, dan gaya belajar siswa yang beragam.  

Faktor lain yang mempengaruhi belajar siswa adalah faktor eksternal yaitu 

kondisi lingkungan di sekitar siswa atau kondisi diluar diri siswa (Syah, 2010; 

Slameto, 2010).  Faktor eksternal khususnya faktor sekolah tentunya berpengaruh 

secara langsung pada pembelajaran siswa di sekolah.  Lingkungan yang berperan 

dalam pembelajaran di sekolah salah satunya adalah lingkungan kelas dimana 

siswa belajar bersama.  Lingkungan yang teratur dan tertata rapi pastinya akan 

menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa untuk belajar.  Permasalahan pada 

proses pembelajaran yang sering terjadi adalah pembelajaran yang kurang mampu 

mengelola lingkungan kelas untuk menumbuhkan suasana belajar yang nyaman 

dan menyenangkan, sehingga hasil belajar kurang dapat dicapai secara maksimal. 

Faktor eksternal berupa faktor metode mengajar guru juga mempengaruhi 

belajar siswa (Slameto, 2010).  Syah (2010) memperluas faktor metode mengajar 

ini dengan istilah faktor pendekatan belajar.  Pendekatan pembelajaran yang baik 

adalah pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan metode ataupun 

strategi yang optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Proses 

pembelajaran yang sering dijumpai di sekolah umumnya dilakukan dengan cara 

guru menyampaikan pemaparan materi menggunakan metode ceramah yang 

diselingi kegiatan tanya jawab di akhir pembelajaran. Metode ceramah memang 

tidak buruk karena ditambah metode tanya jawab, namun permasalahan muncul 

ketika siswa menjadi kurang berperan aktif dalam pembelajaran karena enggan 



 
 
 
 

bertanya saat kegiatan tanya jawab dan mencari pengetahuan secara mandiri. 

Keadaan tersebut menjadikan pembelajaran kurang mampu memengembangkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan membangun konsep 

keilmuannya secara mandiri. 

Reeves (2006) menyatakan bahwa permasalahan pembelajaran yang 

paling banyak ditemukan di sekolah yaitu kebanyakan pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi hanya mengedepankan hasil kognitif dibandingkan 

psikomotorik dan afektif.  Keadaan tersebut ternyata juga menjadikan siswa ikut 

berorientasi pada pencapaian hasil belajar kognitif saja, akibatnya siswa kurang 

tertarik untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran seperti diskusi, 

presentasi, observasi, dan praktikum.  Kebanyakan siswa juga mulai memiliki 

paradigma bahwa biologi merupakan mata pelajaran yang banyak menghafal.  Hal 

ini bertolak belakang dengan salah satu  tuntutan kurikulum berbasis kompetensi 

dalam mata pelajaran biologi di SMA yang mengharapkan agar siswa mampu 

menguasai berbagai konsep dan prinsip biologi untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi (Setiawan, 2008). 

Permasalahan lain yang ditemukan saat pembelajaran adalah diskusi yang 

dilakukan belum mampu secara optimal menumbuhkan peran aktif siswa. Diskusi 

dalam kelompok yang membahas permasalahan yang sama menjadikan siswa 

menunggu jawaban dari siswa lainnya.  Hasil diskusi dalam pembelajaran 

ditampilkan ke depan kelas dengan cara siswa menuliskan hasil diskusi di papan 

tulis dan pembahasan dilakukan sepenuhnya oleh guru, keadaan ini kurang 

menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian siswa untuk mengkomunikasikan 

apa yang telah siswa dapatkan selama diskusi.  Peran aktif serta kesempatan untuk 

menunjukan hasil kerja siswa yang kurang terakomodasi dalam pembelajaran 

mengakibatkan hasil belajar biologi yang dicapai siswa pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik menjadi kurang maksimal. 

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas X SMA Negeri 4 Surakarta juga 

mengalami beberapa masalah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga 



 
 
 
 

hasil belajar yang dicapai siswa belum maksimal. Masalah yang timbul dari 

kurangnya aktivitas atau peran aktif siswa serta pencapaian hasil belajar yang 

kurang maksimal pada pembelajaran secara umum maupun pembelajaran yang 

terjadi di kelas X SMA Negeri 4 Surakarta dapat diatasi dengan suatu pendekatan 

inovatif.  Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang bisa mengubah 

aktivitas belajar siswa yang belajar pasif menjadi aktif dalam mengkonstruksikan 

konsep-konsep yang didukung oleh keseimbangan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap (Ketpichainarong, et al., 2010).  Berbagai macam 

pendekatan pembelajaran ditawarkan untuk meningkatkan aktifitas siswa dan 

mengatasi masalah dalam pembelajaran diantaranya adalah Active Learning, E-

Learning, Contextual Teaching Learning, dan Quantum Learning.  

E-Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan jasa media elektronik terutama komputer. Pembelajaran ini 

membuat materi maupun ilmu dengan mudah dapat diperoleh siswa.   Pendekatan 

E-Learning menarik siswa untuk bersentuhan dengan teknologi dan 

mengaplikasikannya untuk mendapat berbagai informasi sehingga hasil belajar 

dapat ditingkatkan. E-Learning  membantu siswa untuk tetap mendapatkan 

informasi atupun materi pembelajaran disaat guru sedang berhalangan hadir 

(Siregar dan Nara, 2010).  

Active Learning adalah pendekatan yang dilakukan melalui cara-cara 

belajar yang aktif menuju belajar yang mendiri. Pendekatan Active Learning 

memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi siswa agar mendapatkan hasil 

belajar yang baik serta mampu mengembangkan potensi dari dalam diri masing-

masing siswa, sehingga Active Learning memungkinkan pencapaian hasil belajar 

yang berbeda untuk setiap siswa (Siregar dan Nara, 2010). 

Contextual Teaching Learning (CTL) merupakan suatu pendekatan yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan keadaan yang 

dialami oleh siswa.  CTL memiliki tujuh komponen utama yaitu konstruktivisme, 

bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan dan penilaian yang 

sebenarnya. Tujuh komponen dalam CTL tersebut menjadikan siswa mampu 

memandang bahwa konteks tidak sekedar pengaplikasian satu meteri 



 
 
 
 

pembelajaran pada kehidupan secara fisik, namun konteks memiliki makna yang 

lebih luas meliputi seluruh aspek yang mempengaruhi kehidupan anak baik fisik, 

mental maupun emosional (Wenno, 2008). 

Quantum Learning (QL) merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan 

proses orkestrasi dalam kegiatan pembelajaran (DePorter,et al., 2002).  Orkestrasi 

ini menempatkan guru sebagai konduktor yang mengarahkan siswa yang berperan 

sebagai orkestra dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki berbagai potensi 

diarahkan sesuai dengan karakter dan gaya belajarnya melalui langkah 

pembelajaran yang mengakomodasi seluruh gaya belajar, penyajian musik, dan 

pemanfaatan suasana lingkungan dengan baik sehingga menjadikan pembelajaran 

lebih menyenangkan.  QL juga memberikan unsur belajar efektif dalam aspek-

aspeknya yang mampu mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi 

kesuksesan dalam hasil belajar yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun 

lingkungan. 

Beberapa pendekatan yang ditawarkan tersebut tentunya memiliki 

kelebihan dan kelemahan. QL merupakan pendekatan yang lebih menarik 

perhatian bila dibandingkan dengan pendekatan lain.  Hal ini dikarenakan 

memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan pendekatan lainnya. QL tidak 

menghilangkan kebiasaan pembelajaran namun mengkondisikan suasana 

lingkungan dengan baik dan menyenangkan serta menambahkan beberapa 

langkah pengembangan peran aktif dan potensi siswa melalui seluruh aspek dan 

prinsip yang ada didalamnya sehingga hasil belajar dapat ditingkatkan sekaligus 

mengurangi masalah internal siswa maupun masalah lingkungan yang 

mempengaruhi pembelajaran. 

Berdasarkan kelebihan yang ada pada QL dan kondisi pembelajaran di 

kelas X SMA Negeri 4 Surakarta, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk 

mengetahui apakah penerapan QL benar-benar dapat memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar biologi siswa di SMA Negeri 4 Surakarta. Hal tersebut 

melatar belakangi dilakukannya penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan 

Quantum Learning Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA 

Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 



 
 
 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka disusun sebuah rumusan masalah 

yaitu apakah penerapan Quantum Learning berpengaruh terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Quantum Learning terhadap 

hasil belajar biologi  siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberi informasi penerapan Quantum Learning 

sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada 

peningkatan hasil belajar biologi siswa. 

2) Memberikan paradigma baru bahwa biologi merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan keterampilan proses, menumbuhkan sikap 

ilmiah dan melatih penguasaan konsep yang tidak sekedar mengingat 

atau menghafal. 

3) Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar (ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor)  siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan tentang pendekatan maupun metode pembelajaran 

yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 



 
 
 
 

2) Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor. 

c. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan 

suatu proses pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

SMA Negeri 4 Surakarta sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan 

untuk menghasilkan output yang berkualitas. 

  



 
 
 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penerapan Quantum 

Learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta 

dapat disimpulkan bahwa penerapan Quantum Learning berpengaruh nyata 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta baik pada 

ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis mengenai Quantum Learning dan hasil 

belajar biologi baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan 

Quantum Learning sebagai pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, 

penuh dengan motivasi dan  penghargaan serta menumbuhkan peran aktif 

siswa dalam pembelajaran  sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

C. Saran 

1. Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu menciptakan suatu 

pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan motivasi dan 

penghargaan serta menumbuhkan peran aktif siswa dalam pembelajaran 

agar hasil belajar dapat ditingkatkan secara optimal. 

b. Guru mata pelajaran biologi perlu meningkatkan pengelolaan lingkungan 

kelas agar siswa lebih nyaman dan menyenangi pembelajaran. 

 



 
 
 
 

c. Guru mata pelajaran biologi hendaknya lebih mengerti karakter dari 

setiap siswa agar pembelajaran lebih dapat diterima siswa sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi aktif dan hasil belajar biologi siswa.  

d. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan Quantum Learning untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan Quantum Learning 

dan hasil belajar biologi yang lebih luas serta mendalam. 

 
 


