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Abstract
The empirical facts found in class VII students showed that most students were less
interested in the material being taught, monotonous learning so students seemed bored
because they were less empowered. Quality learning outcomes require learning
innovations that are appropriate and meaningful but still cool and fun. One of the
innovations is the Hypno-Quantum Teaching learning model. The method used in this
study was quasi-experimental with a sample of 80 people divided into two classes
(control class and experimental class). The results showed that there were no differences
in student interest but there were differences between hypno-quantum teaching and the
class using conventional learning models, as evidenced by the value of 0.454 taken from
the t-test.
Keywords: Quantum Teaching; Hypno Teaching; Biology

Abstrak
Fakta empirik yang ditemukan siswa kelas VII menunjukkan sebagian besar siswa kurang
tertarik pada materi yang diajarkan, pembelajaran yang monoton sehingga siswa terlihat
jenuh karena kurang diberdayakan. Hasil pembelajaran yang berkualitas memerlukan
inovasi-inovasi pembelajaran yang sesuai dan bermakna tetapi tetap asik dan
menyenangkan. Inovasi tersebut salah satunya model pembelajaran Hypno-Quantum
Teaching. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan
sampel 80 orang yang dibagi menjadi dua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam minat peserta didik
tetapi ada perbedaan antara pengajaran hypno-quantum dan kelas yang menggunakan
model pembelajaran konvensional, dibuktikan dengan nilai 0,454 yang diambil dari uji-t.
Kata Kunci: Pengajaran Quantum; Pengajaran Hypno; Biologi
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Tabel 1.
Perbedaan Hasil Belajar RPP 1, 2 dan 3 Kelas Eksperimen dan Kontrol
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,85

0,87

0,75

0,35

K1

0,37

K2

0,35

Eksperimen
kontrol

k3

Berdasarkan tabel 1, tampak

eksperimen 0,75
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4. Niat yang mendasari perilaku
5. Kebutuhan
untuk
bekal
kelulusan
6. Tertarik pada suasana belajar
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