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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh model Quantum Teaching dengan 

kombinasi modalitas visual, auditorial dan kinestetik terhadap hasil belajar kimia. 
Materi yang dipilih adalah larutan penyangga dan hidrolisis. Peserta didik menganggap 
materi tersebut bersifat abstrak, banyak menggunakan rumus kimia dan simbol kimia. 
Hasil studi pendahuluan di SMA N 1 Cilacap kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 
menunjukkan bahwa hasil belajar kimia pada materi tersebut belum mencapai 
ketuntasan klasikal. Nilai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Oleh karena itu, 
diterapkan model Quantum Teaching dengan kombinasi modalitas visual, auditorial dan 
kinestetik agar peserta didik merasa senang dalam pembelajaran dan dapat berperan 
aktif mengatasi kesulitan dalam memahami materi tersebut karena peserta didik 
dibimbing bagaimana mengoptimalkan modalitas belajarnya. Populasi penelitian yaitu 
peserta didik kelas XI IPA SMA N 1 Cilacap tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 205 
peserta didik yang terbagi dalam 6 kelas. Penentuan sampel menggunakan teknik cluster 
random sampling dan dihasilkan kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI 
IPA 1 sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen menggunakan model Quantum 
Teaching dengan kombinasi modalitas visual, auditorial dan kinestetik, sedangkan 
kelompok kontrol menggunakan metode yang selama ini guru lakukan. Analisis tahap 
awal menunjukkan bahwa, populasi memiliki tingkat homogenitas sama dan data 
berdistribusi normal. Setelah diberi perlakuan kemudian dilakukan post-test, diketahui 
bahwa rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada kontrol yaitu 
masing-masing sebesar 85,21 dan 79,47. Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar 
diperoleh thitung (3,58) > ttabel (2,29) pada taraf signifikansi 5%, sehingga disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antar kelompok. Uji korelasi diperoleh harga 
koefisien korelasi biserial (rb) sebesar 0,54 pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model Quantum Teaching dengan kombinasi modalitas visual, 
auditorial dan kinestetik berpengaruh terhadap hasil belajar kimia pada materi pokok 
larutan penyangga dan hidrolisis dengan memberikan kontribusi sebesar 28,75%. 
 


