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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah ada pengaruh model 

Quantum Teaching menggunakan media Handout terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi di kelas XI semester ganjil 

SMA Negeri 2 Sidikalang T.P 2012/2013 dan aktivitas belajar siswa saat 

menggunakan model Quantum Teaching menggunakan media Handout. 

Jenis penelitian ini adalah  quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XI Semester ganjil SMA Negeri 2 Sidikalang yang 

berjumlah  140 siswa yang terdiri dari 4 kelas. Sampel penelitian ini diambil dua 

kelas yaitu kelas XI IA 1 (sebagai kelas eksperimen) dan kelas XI IA 3 (sebagai 

kelas kontrol) dimana kedua kelas ini siswanya berjumlah 35 orang setiap kelas.  

siswa yang ditentukan dengan cara Purposive Sampling. Untuk memperoleh data 

yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan tes pilihan berganda dengan 

jumlah 15 item yang telah divalidkan oleh validator kemudian diujicobakan untuk 

mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal. Dari penelitian 

diperoleh nilai rata-rata pretes kelas eksperimen adalah 36,19 dan nilai rata-rata 

kelas kontrol adalah 35,04. Setelah dilakukan uji homogenitas pada pretes, 

hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelas adalah homogen. 

 

Kemudian diberikan perlakuan yang berbeda, kelas eksperimen dengan 

model Quantum Teaching menggunakan media handout dan kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional. Setelah pembelajaran selesai diberikan postes dengan 

hasil rata-rata kelas eksperimen 70,66 dan kelas kontrol 62,47. Penelitian ini juga 

memperhatikan aktivitas siswa pada kelas eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan aktivitas siswa meningkat dari pertemuan pertama ke pertemuan 

kedua dan ketiga. Rata-rata aktivitas pertemuan pertama adalah 65,55%,  

pertemuan kedua 72,69% dan pertemuan ketiga 79,20 %. Dari hasil uji t diperoleh 

thitung = 3,07 sedangkan ttabel = 1,66. Karena thitung > ttabel (3,07 >1,66) maka Ha 

diterima, dengan demikian  diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh model 

Quantum Teaching menggunakan media handout terhadap hasil belajar hasil 

belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi di kelas XI semester ganjil 

SMA Negeri 2 Sidikalang T.P. 2012/2013. 
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