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BAB I  
PENDAHULUAN  

 
  
 
A. Latar Belakang Masalah    

Salah satu upaya dalam memberdayakan suatu bangsa adalah melalui 

pendidikan. Sebagai ujung tombak perubahan, pendidikan mempunyai peran 

untuk mengoptimasi potensi individu agar dapat berkembang dan mewujudkan 

diri sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Pendidikan juga merupakan proses 

pembentukan manusia dengan mewujudkan sebuah sistem yang manusiawi untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Secara umum, tujuan pendidikan 

adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan individu atau siswa untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal sehingga individu atau 

siswa dapat mewujudkan diri dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan 

kebutuhannya sebagai seorang pribadi dan kebutuhan sebagai anggota 

masyarakat.  

Diantara pilar kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Depdiknas 

terkait jenjang pendidikan, khususnya pendidikan formal adalah pendidikan 

menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, pendidikan 

menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. 

Artinya pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Jenis 

pendidikan menengah sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya pendidikan 

menengah umum, kejuruan, keagamaan, kedinasan dan luar biasa.  

Sekolah Menengah Umum (SMU) atau saat ini disebut SMA (setelah 

mengalami perubahan tahun 2004) merupakan bentuk satuan pendidikan dari 
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pendidikan umum. Sebagai satuan pendidikan, SMA lebih mengutamakan 

perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa sehingga SMA 

menjadi sebuah tumpuan yang harus dilalui siswa untuk melanjutkan pada jenjang 

pendidikan tinggi.    

Wujud pendidikan khususnya di sekolah berbentuk suasana belajar dan 

atau proses pembelajaran. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya 

antara lain siswa, guru mata pelajaran, konselor dan lain-lain. Keseluruhan 

komponen ini saling berinteraksi dalam mendukung hasil yang hendak dicapai 

sehingga antara satu dengan yang lain terciptanya hubungan saling 

menguntungkan. Di sinilah akan terlihat pendidik bertanggung jawab untuk 

mengidentifikasi, membina, mengembangkan dan meningkatkan bakat siswa.  

Siswa yang berada pada jenjang SMA hampir dapat dipastikan semuanya 

adalah remaja. Masa remaja adalah transisi atau periode peralihan antara masa 

anak-anak dan masa dewasa, maka dinamika belajar pada masa remaja pun 

menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan selain dinamika 

remaja yang cenderung unik, juga dapat diasumsikan masa ini merupakan masa 

yang menentukan masa selanjutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip tugas 

perkembangan, apabila salah satu aspek terhambat, maka akan menghambat 

perkembangan selanjutnya. Begitu juga dalam hal belajar apabila perkembangan 

salah satu terhambat, maka cenderung akan menghambat juga perkembangan 

selanjutnya. 

Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja, 

direncanakan, dengan bimbingan guru serta pendidik lainnya. Apa yang 
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hendaknya dicapai dan dikuasai siswa (tujuan belajar), bahan apa yang harus 

dipelajari (bahan ajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode 

pembelajaran), serta bagaimana cara mengetahui kemajuan belajar siswa 

(evaluasi), telah direncanakan dengan seksama dalam kurikulum sekolah (Nana 

Syaodih, 2005: 177).  

Kondisi belajar saat ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Banyak siswa yang kemudian tidak dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal. Berbagai faktor penyebab pun turut mendukung terjadinya hal tersebut 

diantaranya jenuh dalam belajar, malas, kurang motivasi, kurang menyenangkan, 

tidak mengertinya materi yang diajarkan oleh guru. Beberapa diantaranya adalah 

berkenaan dengan keterampilan-keterampilan belajar yaitu sulit mengingat materi 

pelajaran, sulit merangkum dari apa yang dibaca, sulit berkonsentrasi, sulit 

mengembangkan ide dan mencatat dan sebagainya. Yang memprihatinkan adalah 

kondisi-kondisi tersebut terabaikan oleh guru atau pendidik lainnya sehingga 

membuat siswa tetap berada pada kondisi yang sama serta tidak dapat 

teroptimalkan kemampuan belajarnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan 

terjadi sebuah stagnasi belajar yang berujung pada kejenuhan, tidak kreatif, 

bahkan penurunan kualitas belajar.  

Selanjutnya, kondisi yang dirasakan menghambat dalam mencapai prestasi 

tinggi di sekolah, terutama disebabkan oleh kurangnya semangat belajar, malas 

belajar terutama pelajaran yang kurang disukai, kurang belajar dengan baik, 

kurang maksimal usahanya, sedikit bosan, juga karena fasilitas belajar yang 

terbatas. Sebagian juga siswa mengeluhkan malas membaca buku, catatan yang 
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dimiliki kurang lengkap, kurangnya waktu untuk santai dan bermain, sehingga 

pikiran menjadi buntu (Nuranisah, 2006: 4).  

Hasil riset Walgito (2004) di beberapa SMA di Yogyakarta, menunjukkan 

bahwa kesukaran tentang bagaimana cara belajar yang baik ternyata menduduki 

tempat paling atas. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa guru mata 

pelajaran maupun guru pembimbing atau konselor perlu memberikan bimbingan 

bagaimana cara belajar dengan sebaik-baiknya. Yaitu suatu usaha memasukan 

(inprenting) apa yang dipelajari, apa yang didengar, apa yang dibaca atau apa 

yang diamati, sehingga menjadi miliki individu.   

Urgensi belajar untuk mencapai perkembangan optimal tidak sebanding 

dengan usaha yang dilakukan untuk menciptakannya, sehingga para praktisi di 

lapangan seperti guru dan konselor di sekolah kerap menganggap perhatian 

terhadap permasalahan belajar ini umumnya hanya diberikan pada siswa yang 

dinilai kurang dalam kemampuan akademisnya, atau bahkan hanya menyangkut 

pada ‘subject matter’ semata, yakni bagaimana siswa dapat menguasai materi 

tertentu saja. Padahal, masalah belajar lebih luas dari itu yaitu meliputi seluruh 

kondisi yang dialami oleh siswa dan menghambat proses belajarnya. Kondisi ini 

menyangkut juga kepada aspek-aspek yang berkenaan dengan keuntungan yang 

dimiliki atau berkenaan dengan lingkungan yang merugikan sekalipun.  

Perhatian terhadap karakteristik permasalahan belajar di atas, menurut 

Gage dan Berliner (Nuranisah, 2006: 6) merupakan langkah awal yang diperlukan 

untuk mengoptimasi potensi siswa agar dapat dapat berkembang dan mewujudkan 

diri sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Karakteristik tersebut meliputi 
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gambaran tentang fase perkembangan, serta kemampuan yang dimiliki siswa 

termasuk kelemahan dan kelebihannya. 

Salah satu aspek yang penting diketahui dalam mendukung prestasi belajar 

siswa adalah keterampilan belajar (learning skill). Menurut Maher dan Zins 

(Nuranisah, 2006: 8) penguasaan terhadap cara-cara belajar yang baik sebetulnya 

memberikan gambaran tentang kadar penguasaan siswa terhadap keterampilan 

belajar (learning skill). Karena dengan menguasai keterampilan belajar, siswa 

akan menyadari cara belajar yang terbaik sehingga menjadi lebih bertanggung 

jawab terhadap kegiatan belajarnya. Dengan kata lain penguasaan siswa terhadap 

keterampilan belajar (learning skill) dapat meminimalkan hambatan belajar 

mereka. Jika hambatan itu sudah tidak ada, maka diharapkan potensi yang dimiliki 

siswa dapat berkembang lebih optimal. Beberapa keterampilan belajar diantaranya 

adalah pengembangan keterampilan mendengar, membaca, mencatat, menggaris 

bawahi, membuat outline, mengorganisasi bahan, membuat kesimpulan, 

mengingat, membuat laporan serta keterampilan mengerjakan test dan sebagainya.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Harefa (2008: 119), seseorang 

yang terampil belajar akan menjadi pembelajar bagi dirinya yang berbasis pada 

kesadaran bahwa “we created by the Creator to be creature with creativity” . Bila 

seseorang telah menjadi manusia pembelajar, maka akan dapat menciptakan 

lingkungan belajar, yakni lingkungan yang terus menerus memperluas kapasitas 

untuk menciptakan masa depan.  

Gelombang dan arus informasi sebagai dampak dari globalisasi tidak 

mungkin lagi dapat dibendung. Fenomena ini jelas memberikan implikasi 
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terhadap dunia pembelajaran, baik dari segi penyediaan sumber belajar maupun 

cara membelajarkan siswa. Kecakapan atau keterampilan hidup (life-skill) yang 

diperlukan tidak lagi cukup hanya dalam bentuk keterampilan tradisional atau 

kecakapan menghasilkan teknologi tepat guna, tetapi juga kecakapan 

memanfaatkan informasi seoptimal mungkin yang berguna bagi pembentukan jati 

dirinya.  Oleh karena itu, berbagai keterampilan yang diberikan dalam rangka 

pemerolehan multi life skilled harus dilandasi oleh keterampilan belajar (learning 

skill). Keberhasilan siswa pada kondisi tersebut tergantung kepada cara siswa 

dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai 

kekuatan, kecepatan dan kompleksitas, dan ketidakpastian yang saling 

berhubungan, terutama dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang ada di 

sekolah.    

Keterampilan belajar erat kaitannya dengan proses serta hasil belajar. Ini 

berarti keterampilan belajar merupakan prasyarat untuk terciptanya proses belajar. 

Keterampilan belajar juga dapat diartikan sebagai teknik-teknik atau cara-cara 

belajar yang harus dipenuhi sebagai sarana dalam menciptakan belajar yang 

efektif. Pembelajaran bagi munculnya keterampilan belajar akan lebih akomodatif 

terhadap perkembangan dan tuntutan zaman serta gencarnya arus informasi 

global, karena esensinya ialah membekali siswa dengan kecakapan penyesuaian 

diri (adaptabilitas) dan kelenturan (fleksibilitas) dalam memecahkan persoalan 

hidup. Kecakapan memecahkan persoalan hidup yang kompleks terkait dengan 

penguasaan sejumlah informasi serta dimilikinya aspek-aspek kepribadian yang 
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mantap, yang kemudian lebih populer dengan istilah kecerdasan emosional 

(emotional intelligence) (Hidayanto, 2008).   

Penggunaan informasi secara efektif dengan keterampilan yang dimiliki 

siswa dapat menjadikan informasi sebagai sumber pengetahuan. Semakin banyak 

informasi yang dikuasai, berarti semakin banyak juga pengetahuan yang dimiliki 

dan semakin potensial siswa memecahkan persoalan yang dihadapinya. Selain itu, 

informasi perlu dikelola bahkan dimanipulasi karena informasi yang diterima 

biasanya belum terstruktur, sehingga perlu ditata agar mudah dipahami dan 

dimanfaatkan khusunya di dalam belajar. Proses manipulasi informasi menjadi 

pengetahuan, tentu tidak begitu saja dapat dilakukan oleh siswa, melainkan 

dengan menggunakan keterampilan belajar. 

Penguasaan keterampilan belajar tidak terjadi secara otomatis tetapi 

diperoleh melalui suatu proses latihan dengan disiplin waktu yang teratur. 

Menurut Sedanayasa (2003), di sekolah, bimbingan untuk mengembangkan 

keterampilan belajar siswa dilakukan melalui kegiatan belajar-mengajar oleh guru 

mata pelajaran di satu sisi dan melalui pemberian informasi tentang cara belajar 

yang efektif oleh pembimbing di sisi lain. Pada pelaksanaannya kedua pihak 

berjalan sendiri-sendiri secara terpisah tanpa koordinasi dan kerjasama yang jelas. 

Pola layanan bimbingan seperti inilah yang diperkirakan menjadi salah satu faktor 

penyebab rendahnya penguasaan keterampilan belajar siswa.   

Hasil penelitian Sedanayasa (2003) menunjukkan penguasaan 

keterampilan belajar pada siswa SMA rata-rata baru mencapai 65,66 %. Dari 

sepuluh jenis keterampilan belajar (pengembangan keterampilan mendengar, 
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membaca, mencatat, menggaris bawahi, membuat outline, mengorganisasi bahan, 

membuat kesimpulan, mengingat, membuat laporan serta keterampilan 

mengerjakan test) yang diteliti terdapat salah satu keterampilan belajar yang 

tingkat penguasaannya mencapai 41,66 %. Temuan Lingren (1969); Robyack & 

Downwy (1979) menunjukkan bahwa prestasi belajar yang dicapai siswa sangat 

kuat dipengaruhi oleh pengetahuan siswa tentang teknik belajar yang sesuai.  

Kenyataan yang terjadi kebanyakan siswa kurang memiliki pengetahuan 

tentang cara belajar yang baik. Pihak sekolah seringkali lebih menekankan siswa 

untuk menguasai isi materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Menurut Marshak 

& Burkle (Nuranisah, 2006: 9) biasanya siswa diharapkan untuk memperoleh 

sendiri keterampilan belajarnya, dan jarang sekali para siswa ini mempelajari 

secara sistematis. Bahkan  menurut Barron, Mc.Coy, P. Cuevas & Rachal 

(Nuranisah, 2006: 8) keterampilan belajar merupakan area yang paling diabaikan 

dalam kurikulum.    

Cara pembelajaran yang efektif sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk 

memecahkan masalah belajar dapat dimanipulasi. Artinya dapat dibuat, dirintis 

serta diciptakan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Terutama 

mengembangkan keterampilan belajar sebagai aset dalam meningkatkan prestasi 

belajar.  

Upaya untuk mengembangkan keterampilan belajar pada hakikatnya 

kembali pada belajar bagaimana cara belajar (learn how to learn). Menurut Rose 

& Nicholl (2003: 37) dengan mempelajari kembali cara belajar, kepercayaan dan 

keyakinan diri siswa akan meningkat. Ketika siswa mempelajari cara belajar, 
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mereka tidak hanya bisa menghadapi teknologi baru dan perubahan, bahkan dapat 

menciptakan kondisi yang nyaman bagi dirinya sendiri. Siswa mempunyai 

kemampuan dasar untuk menjadi pembelajar yang mampu mengatur diri, dan 

kemampuan dasar untuk meningkatkan pengembangan pribadi. Hal senada 

dijelaskan oleh Harefa (2007: 123) bahwa dengan mengetahui keterampilan 

belajar, seorang siswa dapat belajar apa pun yang ingin dipelajari, siswa dapat 

belajar tentang bagaimana belajar tentang (learning how to learn), belajar 

bagaimana melakukan (learning how to do, praktik, kiat, cara), dan belajar 

bagaimana hidup bersama (learning how to live together).     

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu pelayanan pendidikan di 

sekolah yang lebih menekankan pada aspek perilaku siswa. Termasuk belajar pun 

menjadi ragam bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor di sekolah dalam 

membantu siswanya untuk berkembang. Yusuf dan Nurihsan (2006: 10) 

menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan dalam bentuk bimbingan akademik 

atau belajar yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu 

(siswa) dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik. Yang 

tergolong masalah-masalah akademik yaitu: pengenalan kurikulum, pemilihan 

jurusan, cara belajar efektif penyelesaian tugas-tugas dan latihan, pencarian dan 

penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan lain-lain.  

Keterampilan belajar yang dimiliki para siswa di sekolah sangatlah penting 

untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan keterampilan belajar merupakan 

modalitas dan prasyarat dalam belajar. Bukan tidak mungkin, siswa sebagai 

subjek belajar dapat menggunakan keterampilan belajar sebagai sarana untuk 
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mengolah, memanipulasi dan menata informasi yang ada menjadi ilmu 

pengetahuan bagi dirinya. Sehubungan dengan itu, maka konselor dipandang perlu 

memfasilitasi siswa, salah satunya adalah mengembangkan sebuah metode belajar 

yang menarik, menyenangkan, efektif yang dapat mengembangkan keterampilan 

belajar siswa sebagai daya dukung peningkatan prestasi belajar.  

Quantum learning merupakan metode dan seluruh proses belajar yang 

dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, membuat belajar sebagai suatu 

proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Beberapa teknik yang terdapat di 

dalamnya merupakan teknik untuk mengembangkan keterampilan belajar serta 

meningkatkan kemampuan dan keyakinan diri. Dalam rangka pengembangan 

keterampilan siswa, metode quantum learning dipandang efektif untuk 

dikembangkan. Hal ini dikarenakan salah satu prinsipnya yang menyatakan 

sugestology, yaitu sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar.  

    

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Masa remaja dikenal dengan periode peralihan. Peralihan ini tidak berarti 

terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya, melainkan 

lebih sebuah peralihan dari suatu tahap perkembangan ke tahap perkembangan 

berikutnya. Artinya apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan 

dampak pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Hal ini juga akan 

mempengaruhi pola perilaku dan sikap baru.  

Belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman. Suatu keniscayaan bagi setiap siswa yang mengalami proses belajar 



11 
 

 
 

akan mengalami perubahan perilaku. Tentunya setiap perubahan yang diharapkan 

dalam belajar bersifat normatif. Berbagai faktor turut mempengaruhi belajar salah 

satunya adalah keterampilan belajar. Keterampilan belajar yang dimilikinya siswa 

merupakan sarana untuk mengolah, memanipulasi, menata informasi yang ada 

menjadi ilmu pengetahuan, maka di sanalah terbentuk belajar yang bermakna 

(meaningful learning).  

Hasil studi pendahuluan terhadap kelas XI SMA Negeri 1 Rancaekek 

(2007) menunjukkan sekitar 82,93 % siswa mengalami rendahnya pemahaman 

terhadap mata pelajaran, 87,80 % siswa masih harus berfikir keras ketika berusaha 

memahami penjelasan guru, dan 85,37% siswa harus secara berulang-ulang untuk 

memahami materi pelajaran dari buku paket. Data ini menunjukkan kesulitan 

belajar siswa yang berkaitan dengan keterampilan belajar masih sangat tinggi 

sehingga perlu dikembangkan sebagai daya dukung peningkatan prestasi belajar.      

Untuk mengembangkan keterampilan belajar sebagai sarana bagi siswa 

dalam mengolah, memanipulasi, serta menata informasi menjadi ilmu 

pengetahuan, maka metode quantum learning dipandang efektif untuk digunakan.   

Penelitian Mela Nurulita (2005) menunjukkan metode quantum learning 

secara efektif meningkatkan keterampilan belajar (menghafal, memperkuat 

hafalan, menciptakan lingkungan dengan mudah dan menguasai materi pelajaran 

dengan mudah). Kesimpulan menunjukkan siswa yang menggunakan metode 

quantum learning mempunyai nilai rata-rata 74,8 dibandingkan dengan tidak 

menggunakan yang mempunyai rata-rata 36,2. Artinya setengah lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan.  
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Penelitian Junjun Burhanudin (2006) menunjukkan metode quantum 

learning secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, namun dari 

aspek keterampilan belajar, siswa belum dapat terlihat berkembang ketika 

dibandingkan dengan metode reguler.   

Mengingat pentingnya keterampilan belajar yang dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar, maka diperlukan sebuah pengembangan untuk 

memfasilitasi siswa SMA khusunya meningkatkan prestasi belajar melalui metode 

quantum learning. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah metode quantum learning efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Rancaekek tahun ajaran 

2008/2009?”. Rumusan masalah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: (1) bagaimana gambaran keterampilan belajar siswa SMA Negeri 1 

Rancaekek tahun ajaran 2008/2009? (2) Area-area keterampilan belajar manakah 

pada siswa SMA Negeri 1 Rancaekek tahun ajaran 2008/2009 yang dinilai masih 

rendah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode 

quantum learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 

Rancaekek tahun ajaran 2008/2009.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah 

wawasan tentang bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan dan konseling 

belajar, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal pengalaman dalam mengadakan 

penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian yang berkenaan 

dengan masalah keterampilan belajar. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan masukan bagi guru bidang studi dalam mengajar agar lebih 

dapat memperhatikan aspek kesiapan keterampilan belajar siswa sehingga 

pemberian bahan ajar kepada siswa tidak hanya berorientasi pada subject matter 

saja, melainkan melihat perkembangan belajar dalam sudut pandang sebelum, 

pada saat, dan setelah belajar.  

Bagi konselor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah khususnya dalam 

bimbingan belajar sehingga program bimbingan belajar yang ada sesuai dengan 

kebutuhan siswa saat ini (current) dan aktual (up todate). Selain itu penelitian ini 

dapat menjadi bahan informasi dalam rangka mengadakan pelayanan individual 

pada siswa khususnya dalam mengembangkan keterampilan belajar, serta sebagai 

bahan layanan informasi kepada orang tua agar lebih memperhatikan kegiatan 

belajar anaknya secara intensif.      
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E. Asumsi Penelitian 

Terdapat beberapa asumsi dalam penelitian ini, diantaranya :  

1. Keterampilan belajar merupakan sebuah modalitas dan prasyarat belajar yang 

mutlak dimiliki oleh siswa dalam melakukan proses belajar. Maka dari itu, 

keterampilan belajar harus mendapat perhatian serius.  

2. Keterampilan belajar sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Ini berarti 

jika siswa mengalami hambatan dalam keterampilan belajar yang dimilikinya, 

maka secara otomatis akan menghambat siswa dalam menggunakan informasi 

sebagai sumber ilmu pengetahuan.   

3. Metode Quantum Learning adalah salah satu metode yang memandang bahwa 

manusia adalah mahluk yang mempunyai respon-respon yang unik, maka dari 

itu perlu dikembangkan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan meliputi keterampilan belajar, teori pemercepatan 

belajar, NLP (Neuro Linguistik Programing), membangun motivasi serta 

kekuatan dan sebagainya.   

4. Suasana belajar yang efektif diciptakan melalui campuran antara lain unsur-

unsur hiburan, permainan, cara berpikir positif, dan emosi yang sehat. Hal ini 

dipandang tepat dalam mengambangkan keterampilan belajar siswa SMA. 

Selain siswa SMA berada pada tahap remaja, siswa SMA juga cenderung 

menyukai hal-hal yang baru, menyenangkan, menggembirakan dalam 

mendukung proses belajarnya.  
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Metode Quantum Learning Efektif 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Rancaekek Tahun 

Ajaran 2008/2009”.  

  

G. Prosedur Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, 

menggunakan metode Pra-Eksperimen dengan desain Prates-Pascates satu 

kelompok atau One Group Pretest-Postest Design. Penelitian dilaksanakan di 

SMA Negeri 1 Rancaekek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

nonrandom purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel satu kelompok 

(satu kelas). Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah angket 

keterampilan belajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran umum keterampilan belajar, area 

keterampilan belajar, dengan menggunakan ukuran gejala pusat, yaitu rata-rata 

(mean), presentase, dan simpangan baku. Untuk mengetahui efektivitas metode 

quantum learning, teknik analisis data yang digunakan adalah uji perbedaan dua 

rata-rata berpasangan (paired- t test). 

 


