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ABSTRAK 

 

Sri Sayekti. UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR  SISWA 
DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL  
PEMBELAJARAN QUANTUM DENGAN MEDIA KOMPUTER 
MATA PELAJARAN MENGGAMBAR TEKNIK DASAR 
BANGUNAN PADA SISWA KELAS X TKK  SMK N 5  SURAKARTA 
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Juni 2010. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan motivasi  belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Quantum dengan media komputer mata pelajaran 
menggambar teknik dasar bangunan pada siswa kelas X TKK SMKN 5 
Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2009/2010  untuk mengetahui ada 
tidaknya peningkatan  prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Quantum dengan media komputer mata pelajaran 
menggambar teknik dasar bangunan pada siswa kelas X TKK SMKN 5 
Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2009/2010. 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di mulai dari bulan Maret 
sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di SMK N 5 Surakarta. Adapun 
sebagai subyek penelitian ini adalah siswa kelas X TKK (Teknik Kontruksi 
Kayu) dengan jumlah siswa 30 anak. Prosedur penelitian yang digunakan 
adalah prosedur Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 3 siklus. 
Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pada 
prestasi belajar menggunakan nilai hasil gambar dengan norma penilaian 
terlampir dan teknik non tes digunakan pada lembar observasi motivasi 
belajar. Adapun alat pengumpul data berupa nilai prestasi belajar dengan 
mengerjakan gambar sambungan kayu dan lembar observasi motivasi 
belajar siswa, yang diambil selama pelaksanaan tindakan baik pada siklus 1, 
siklus 2 dan siklus 3. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran melalui model pembelajaran Quantum dengan media 
komputer mata pelajaran menggambar teknik dasar bangunan pada siswa 
kelas X TKK tahun pelajaran 2009/2010 dapat meningkatkan motivasi 
belajar dan  prestasi  belajar mata pelajaran menggambar teknik dasar 
bangunan kelas X TKK SMK N 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010,  
berdasarkan lembar pengamatan  dari siklus 1 ke siklus 2 ke siklus 3 terjadi 
peningkatan motivasi belajar terbukti pada penilaian lembar observasi 
terjadi peningkatan kategori baik pada keempat aspek yang dinilai yaitu 
Pada aspek interaksi dengan guru pada kategori baik terjadi peningkatan 
dari 66,67% menjadi 90% atau mengalami peningkatan 23,33%, sedangkan 
pada aspek keaktifan dalam kelompok pada kategori baik terjadi 
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peningkatan dari 50% menjadi 83,33%  atau mengalami peningkatan 
sebesar 33,33%, sedangkan pada aspek  tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat peningkatan pada kategori baik dari 80% menjadi 
100% atau mengalami peningkatan sebesar 20%, sedangkan pada aspek 
kehadiran tidak terjadi peningkatan. Pada prestasi belajar juga dapat 
meningkatkan prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 3  terjadi peningkatan  
nilai terendah dari  60 menjadi 75 atau meningkat sebesar 25%  dan nilai 
tertinggi  terjadi peningkatan dari 87 menjadi 89 atau meningkat sebesar 
2,29%, sedangkan nilai rata-rata terjadi peningkatan dari 74,26 menjadi 85,1 
atau meningkat sebesar  14,59%. 
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MOTTO 

 

 

 

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta 

itu berkurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila 

dibelanjakan. 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

Sesungguhnya orang yang beramal dan berjuang tanpa didasari dengan 

ilmu, maka dia akan membuat lebih banyak kerusakan dari pada 

kebaikan. 

(Umar bin Abdul Aziz) 

 

Berpikir positif dan optimislah, sesungguhnya Allah bersama kita. 

    (Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menggambar teknik dasar adalah merupakan salah satu mata 

pelajaran yang harus diberikan pada Sekolah Menengah Kejuruan terutama 

Program Studi Keahlian Teknik Bangunan. Sekolah Menengah Kejuruan  

Negeri 5 Surakarta pada Program Studi Keahlian Teknik Bangunan 

mempunyai tiga kompetensi keahlian yaitu, Teknik Gambar Bangunan, 

Teknik Kontruksi Batu dan Teknik Kontruksi Kayu. 

Kondisi awal pada proses pembelajaran menggambar Teknik Dasar 

pada siswa kelas X, Program Studi Keahlian Teknik Bangunan, Kompetensi 

Keahlian Teknik Kontruksi kayu pada semester 2 dengan standar 

kompetensi menggambar macam-macam sambungan kayu,  para siswanya 

belum mencapai prestasi belajar yang maksimal, sehingga masih banyak 

siswa yang mempunyai nilai dibawah ketuntasan. Batas tuntas nilai 

menggambar teknik dasar adalah 7,0 sehingga nilai yang kurang dari 7,0 

dianggap belum tuntas (kompenten) dan siswa diwajibkan menuntaskan 

dengan mengikuti remidi. Masih rendahnya nilai menggambar tersebut 

dapat dilihat dari daftar nilai hasil belajar siswa pada kompetensi dasar 

menggambar macam-macam sambungan kayu arah memanjang, kelas X 

TKK(Teknik Kontruksi Kayu) dari jumlah siswa 30 yang nilainya sudah 

tuntas baru 18 siswa (60%) dan yang belum tuntas 12 siswa (40%) , oleh 

karena itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar. 

Mata pelajaran menggambar teknik dasar untuk Program Studi 

Keahlian Teknik Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Surakarta 

diberikan pada kelas X semester 1 dan 2 dengan 2 kali pertemuan dalam 1 

minggu dan sekali dalam setiap 4 minggu, jumlah jam setiap pertemuan 

adalah 6 jam, jadi setiap 4 minggu jumlah jam adalah 12 jam. 

Sedangkan untuk alat bantu mengajar yang saat ini digunakan pada 

mata pelajaran Gambar Dasar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 
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Surakarta pada Program Keahlian Teknik Konstruksi Kayu menggunakan 

buku paket ( pegangan ) yang ada di perpustakaan. Sehingga para siswa 

dalam menggambar macam-macam sambungan kayu menggunakan 

panduan dari buku paket dan ditambah penjelasan dari guru mata pelajaran. 

Penggunaan buku paket pada mata pelajaran Gambar Teknik walaupun 

sudah dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi masih ada 

sebagian besar siswa yang belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik, 

yang akhirnya akan mendapatkan prestasi belajar yang kurang maksimal. 

Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Gambar 

Teknik perlu adanya alat bantu yang mampu membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar, diantaranya yaitu penggunaan model 3 

dimensi. Model tiga dimensi yang digunakan adalah berupa gambar obyek 

yang akan digambar menggunakan komputer dengan program Auto CAD 3 

Dimensi dan dipresentasikan dengan menggunakan LCD, dengan 

menggunakan alat bantu model 3 dimensi diharapkan siswa akan mampu 

meningkatkan prestasi belajarnya, karena dengan menggunakan alat bantu 

tersebut siswa akan sangat termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan 

proses belajar mengajar yang menampilkan obyek yang sangat menarik. 

Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan metode yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian pemilihan metode 

yang tepat dan efektif sangat diperlukan, bahwa peranan metode mengajar 

sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Pembelajaran 

Quantum merupakan salah satu cara membelajarkan siswa yang digagas 

oleh Potter.  

Melalui Pembelajaran Quantum  siswa akan diajak belajar dalam 

suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih 

bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. 

Dengan model ini diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa, 

dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru 

berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan 
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sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan 

baik apabila siswa banyak aktif dibandingkan guru. 

Dengan menerapkan pembelajaran Quantum, maka dalam 

mengusahakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran Gambar Teknik Dasar dapat tercapai. 

Selain itu juga dapat memperbaiki penerapan kurikulum saat ini dan 

meningkatkan pemahaman serta menciptakan suasana belajar yang 

kondusif.   

Model pembelajaran Quantum sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran Gambar Teknik Dasar yang membawa siswa belajar dalam 

suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Siswa akan lebih bebas 

dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya, sehingga 

diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa. Dalam kegiatan 

belajar siswa, guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, 

sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses 

interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa banyak aktif dibandingkan 

guru. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini akan 

dicobakan model  pembelajaran Quantum  untuk pembelajaran Gambar 

Teknik Dasar yang disertai dengan alat bantu media 3 dimensi dengan 

bantuan komputer.  

Dengan model pembelajaran Quantum dengan media komputer 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar, hal ini 

dikarenakan pembelajaran ini dapat membuat siswa dalam suasana santai 

dan pembelajaran dengan media komputer yang berupa gambar 3 dimensi 

yang seperti gambar aslinya, akan membuat siswa dapat melihat dari segala 

penampang. Dengan Pembelajaran yang melihat sesuai seperti benda 

aslinya, sehingga hasil gambar siswa akan bagus. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka berbagai 

permasalahan dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Mengapa minat belajar siswa rendah pada mata diklat Menggambar 

Teknik Dasar? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kurang beraktivitas 

dalam mata diklat  Menggambar Teknik Dasar pada kompetensi 

Sambungan kayu? 

3. Apakah melalui pembelajaran dengan model Quantum dengan media 

komputer  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata diklat 

Menggambar Teknik Dasar pada komptensi sambungan kayu? 

4. Apakah Prestasi belajar siswa pada mata diklat Menggambar Teknik 

Dasar kompetensi sambungan kayu perlu ditingkatkan dengan model 

Quantum dengan media komputer? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang utama maka 

perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Permasalahan dibatasi pada bagaimana upaya meningkatkan motivasi 

belajar  menggunakan model pembelajaran Quantum dengan media 

komputer pada siswa kelas XTKK (Teknik Kontruksi Kayu) SMK 

Negeri 5 Surakarta semester II tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Permasalahan dibatasi bagaimana upaya peningkatan prestasi belajar 

menggunakan model pembelajaran Quantum dengan media komputer 

pada siswa kelas X TKK (Teknik Kontruksi Kayu) SMK Negeri 5 

Surakarta semester II tahun pelajaran 2009/2010. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran Quantum dengan media komputer dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa bagi kelas X TKK(Teknik 

Kontruksi Kayu) pada mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar 

Bangunan semester II SMK Negeri 5 Surakarta pada tahun pelajaran 

2009/2010?. 
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2. Apakah model pembelajaran Quantum dengan media komputer dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa bagi kelas X TKK(Teknik 

Kontruksi Kayu) pada mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar 

Bangunan semester II SMK Negeri 5 Surakarta pada tahun pelajaran 

2009/2010?. 

E. Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui  ada tidaknya peningkatan motivasi belajar pada mata 

pelajaran Menggambar Teknik Dasar Bangunan dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum dengan media komputer pada kelas X 

TKK(Teknik Kontruksi Kayu) semester II SMK Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar pada mata 

pelajaran Menggambar Teknik Dasar Bangunan dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum dengan media komputer pada kelas X 

TKK (Teknik Kontuksi Kayu) semester II SMK Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2009/2010. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini  yaitu: 

1. Menberikan masukan bagi para pendidik yang memilih strategi 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran dengan model pembelajaran 

Quantum dengan media komputer. 

2. Siswa lebih mudah memahami mata pelajaran Menggambar Teknik 

Dasar Bangunan sehingga motivasi belajar dan prestasi belajar 

meningkat. 

3. Menambah wawasan bagi para pendidik dalam menggunakan model 

pembelajaran Quantum dengan media komputer dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Menurut anggapan banyak orang, belajar merupakan kegiatan 

mengumpulkan dan menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk 

materi pelajaran. Bagi para pelajar atau siswa kata ”belajar” sudah tidak 

asing lagi bahkan sudah merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam 

menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Banyak sekali perbuatan yang 

dapat dikategorikan sebagai kegiatan belajar, namun tidak semua orang 

mengetahui hakikat sebenarnya dari belajar tersebut. 

Mengenai pengertian belajar, para ahli pendidikan dan psikologi 

mengemukakan rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing. Menurut Robert M. Gagne yang dikutip oleh Ratna Wilis 

Dahar (1989 : 11), ”Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”. Perubahan yang dimaksud 

yaitu perubahan tentang segala aspek, yang meliputi bertambahnya 

pengetahuan, perubahan sikap maupun kebiasaan, bertambahnya kecakapan 

dan minat, maupun kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 

sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi melalui pengalaman atau 

latihan secara terus menerus. Masih menurut Robert M. Gagne sebagaimana 

dikutip Syaiful Sagala (2007 : 17), menyebutkan bahwa Belajar merupakan 

kegiatan yang komplek, dan hasil belajar berupa kapabilitas disebabkan: 1) 

stimulasi yang berasal dari lingkungan; dan 2) proses kognitif yang 

dilakukan pelajar. 

Sedangkan Cronbach sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah (2002 : 13), berpendapat bahwa 

 “Learning is shown by change in behavior as or result of 
experience”. Belajar sebagai suatu motivasi yang ditunjukkan oleh 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Berdasar 
pendapat ini maka orang yang belajar akan mengalami perubahan 
sikap dan tingkah laku berdasarkan diperolehnya tersebut.  

  

 

6  
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Pendapat senada disampaikan juga oleh Hilgard dan Bower yang 

dikutip oleh Ngalim Purwanto (1992 : 84), menyebutkan “Belajar 

berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi yang 

sama”. Sesuai pendapat ini, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi 

perubahan tingkah laku dan dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang 

sama yang terjadi secara berulang-ulang. 

Sedangkan Albert Bandura sebagaimana dikutip Arie Asnaldi 
(2006 : 2) memandang bahwa: 

” perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, 
melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara 
lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar 
belajar menurut teori ini, bahwa yang dipelajari individu terutama 
dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan (imitation) dan 
penyajian contoh perilaku (modeling). Teori ini juga masih 
memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan 
punishment, seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku 
sosial mana yang perlu dilakukan”. 

Berdasarkan pendapat yang disarikan dari Baharuddin dan Esa Nur 

Wahyuni (2007 : 15), bahwa: 

”ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan dalam ciri-ciri 
belajar, yaitu: 1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah 
laku, 2) Perubahan dalam belajar bersifat tetap atau tidak berubah-
ubah, 3) Perubahan dalam perilaku tidak harus segera dapat diamati, 
4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman atau 
latihan dan hasil interaksi dengan lingkungannya, dan 5). Pengalaman 
atau latihan tersebut dapat memberikan penguatan untuk terjadinya 
perubahan tingkah laku”. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat ditarik benang merah bahwa 

pengertian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang merespon 

stimuli, dalam lingkungan sosial yang secara bersama-sama akan 

menghasilkan akumulasi pengalaman, melewati pengolahan informasi, 

pemberian reward dan punishment sehingga menjadi kapabilitas baru.  

2. Perkembangan Teori Belajar 

a. Teori Belajar Kognitif. 

 Teori belajar kognitif berpendapat bahwa belajar adalah sebuah 

proses untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. 
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Sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan 

diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, 

keyakinan, dan sebagainya. 

Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta 

didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan 

obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu 

oleh pertanyaan tilikan dari guru.  

Menurut pendapat ini, Pengajar hendaknya banyak memberikan 

rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan 

secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

Aspek- aspek perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang dikutip 
dalam Retna Wilis Dahar (1989 : 21)  yaitu :  

tahap 1) Sensory motor; 2) Pra operational; 3) Concrete 
operational dan 4) Formal operational. Untuk lebih jelasnya berikut 
ini tahap perkembangan kognitif menurut Piaget (tabel 2). 
Berdasarkan tabel 2 , dapat dijelaskan bahwa implikasi teori 
perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah: 1)  
Bahasa dan cara berfikir pebelajar berbeda dengan orang dewasa. 
Oleh karena itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan cara berfikir pebelajar. 2) Pebelajar akan belajar lebih 
baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Pengajar 
harus membantu pebelajar agar dapat berinteraksi dengan 
lingkungan sebaik-baiknya. 3) Bahan yang harus dipelajari pebelajar 
hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 4) Pebelajar perlu diberi 
peluang untuk belajar sesuai tahap perkembangannya. 5) Di dalam 
kelas, pebelajar hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan 
diskusi dengan teman-temanya. 
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 Tabel 1. Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 
 

Tahap Usia Gambaran 
Sensorimotor  0 - 2 Bayi bergerak dari tindakan refleks instingtif 

pada saat lahir sampai permulaan pemikiran 
simbolis. Bayi membangun suatu 
pemahaman tentang dunia melalui 
pengkoordinasian pengalaman-pengalaman 
sensor dengan tindakan fisik. 

Operational 2 - 7 Anak mulai mempresentasikan dunia dengan 
kata-kata dan gambar-gambar 
Kata-kata dan gambar-gambar ini 
menunjukkan adanya peningkatan pemikiran 
simbolis dan melampaui hubungan informasi 
sensor dan tindak fisik. 

Concrete 
Operational 

7 - 11 Pada saat ini anak dapat berpikir secara logis 
mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret 
dan mengklasifikasikan benda-benda ke 
dalam bentuk-bentuk yang berbeda. 

Formal 
Operational 

11 - 15 Anak remaja berpikir dengan cara yang lebih 
abstrak dan logis. Pemikiran lebih idealistik 

Sumber: diadaptasi dari Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2007:123-124) 
 

 Asas-asas perkembangan dalam teori Piaget sebagaimana dikutip 

Syaiful Sagala (2007 : 26-27) menitikberatkan pada aspek perkembangan 

pikiran secara alami dari lahir sampai dewasa. Bahwa pengetahuan dibentuk 

oleh individu yang terus menerus berinteraksi dengan lingkungan. Dengan 

demikian kecerdasan individu tumbuh dan berkembang melalui interaksi 

dengan lingkungannya. Ditambahkan oleh Robert E. Slavin (2008:38), 

bahwa ”jika informasi ingin dipertahankan di dalam memori dan 

dihubungkan dengan informasi baru, maka pebelajar harus terlibat dalam 

semacam pengaturan kembali kognitif atau elaborasi dari materi. Salah satu 

cara elaborasi yang paling efektif adalah menjelaskan materinya kepada 

orang lain melalui sebuah proses dialog maupun diskusi”.  

Teori belajar kognitif lainnya dikemukakan oleh Jerome S. Bruner, 

seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. 

Sebagaimana dikutip Ratna Wilis Dahar (1989 :  101) Bruner 

mengemukakan bahwa, “ Belajar melibatkan tiga proses yang berlangsung 
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hampir bersamaan. Ketiga proses itu ialah (1) Memperoleh informasi baru, 

(2) Transformasi informasi, dan (3) Menguji relevansi dan ketepatan 

pengetahuan”. Dalam hal ini informasi baru merupakan penghalusan dari 

informasi sebelumnya yang dapat sama atau berlawanan dari informasi 

sebelumnya yang dimiliki seseorang. Dalam transformasi pengetahuan, 

seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok atau sesuai dengan kerja 

baru. Sedangkan relevansi berarti menilai apakah cara seseorang 

memperlakukan pengetahuan sudah sesuai dengan kerja yang ada. 

Teori lain dari Bruner mengenai belajar kognitif adalah belajar 

penemuan (discovery learning). Sebagaimana dikutip Ratna Wilis Dahar 

(1989 : 103) Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar 

melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip, agar mereka memperoleh pengalaman untuk menemukan prinsip-

prinsip itu sendiri. Beberapa kebaikan dari belajar penemuan adalah (1) 

Pengetahuan itu bertahan lama untuk dapat diingat, (2) Hasil belajar 

penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Dengan kata lain, 

konsep maupun prinsip kognitif tersebut lebih mudah diterapkan pada 

situasi-situasi baru, (3) Meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan 

untuk berpikir, melatih ketrampilan kognitif, dan memecahkan masalah 

secara mandiri.  

b. Teori Belajar Kontruktivisme  

Teori belajar konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang baru 

dalam psikologi pendidikan. Menurut teori ini pengajar tidak boleh hanya 

sekedar memberi pengetahuan kepada pebelajar. Melainkan pebelajar 

sendiri yang harus berusaha membangun pengetahuannya melalui suatu 

proses dimana anak secara aktif membangun sistem arti dan pemahaman 

melalui pengalaman dan interaksi mereka. Dengan dasar itu, maka belajar 

dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses ”mengkonstruksi”, bukan 

”menerima” pengetahuan. 
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Menurut Trianto dalam Syaiful Sagala (2007 : 21), ”Paham 

konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh 

individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar”. Pendapat ini 

menekankan pentingnya pengalaman dalam belajar. Mendengarkan ceramah 

saja tanpa memberi kesempatan pebelajar untuk melakukan sesuatu 

menyebabkan pebelajar kurang mendapat pengalaman dalam belajarnya. 

Pendapat senada disampaikan oleh Baharuddin dan Esa Nur 

Wahyuni (2007 : 117) yang mengutip pendapat Jean Piaget dan Vygotsky, 

bahwa:”Pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. 

Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh 

berbagai macam pengalaman baru. Disamping itu integrasi kemampuan 

dalam belajar kelompok akan dapat meningkatkan pengubahan secara 

konseptual”. 

Pendapat diatas menunjukkan bahwa pengalaman berperan penting 

untuk membangun pengetahuan, dan belajar kelompok merupakan metode 

yang tepat untuk mendapatkan pengalaman dalam belajar. 

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut 
Suparno sebagaimana dikutip Trianto (2007 : 29), antara lain: 

” 1) Pengetahuan dibangun oleh pebelajar secara aktif, 2) Tekanan 
dalam proses belajar terletak pada siswa, 3) Mengajar adalah 
membantu pebelajar untuk belajar, 4) Tekanan dalam proses belajar 
lebih pada proses, bukan pada hasil, 5) kurikulum menekankan 
partisipasi pebelajar, 6) Pengajar sebagai fasilitator”.  
Implikasi dari pendapat diatas, maka strategi pembelajaran lebih 

utama dibandingkan seberapa banyak pebelajar memperoleh dan mengingat 

pengetahuan. Untuk itu, kerja pengajar adalah memfasilitasi proses tersebut 

dengan cara: 1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi 

pebelajar. 2) memberi kesempatan pebelajar menemukan dan menerapkan 

idenya dalam proses pembelajaran.  

c. Teori Belajar Ausubel 

 Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku 

yang tradisional. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, yang 

menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada 
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seseorang tidak random, melainkan dipilih dan diubah oleh seseorang 

melalui perilakunya. (Ratna Wilis Dahar, 1989 : 27). 

Menurut Bandura sebagaimana dikutip Ratna Wilis Dahar 

(1989:28), ada empat fase belajar sosial, yaitu fase perhatian (attentional 

phase), fase retensi (retention phase), fase reproduksi (reproduction phase), 

dan fase motivasi (motivational phase) 

 
Peristiwa Fase  Fase      Fase        Fase      
 
Model        Perhatian       Retensi        Reproduksi        Motivasi       
Penampilan 
 

Gambar 1.  Fase Belajar Sosial 
 

 Dari gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa: 1) Fase Perhatian. 

Pada fase ini. pebelajar memberikan perhatian pada pengajar melalui 

isyarat-isyarat yang jelas dan menarik dari pengajar, 2) Fase retensi. Pada 

fase ini dilakukan pengulangan-pengulangan melalui metode belajar yang 

tepat pada materi yang dibahas agar dapat diingat dengan mudah oleh 

pebelajar. Melalui fase ini terjadi pemindahan informasi dari memori jangka 

pendek ke memori jangka panjang. Dengan diskusi dan dialog yang baik, 

maka pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang 

dapat berlangsung dengan baik, 3) Fase Reproduksi. Dalam fase ini, 

bayangan atau kode-kode simbolik verbal dalam memori membimbing 

penampilan sebenarnya yang baru diperoleh. Diperlukan sebuah umpan 

balik dan komunikasi yang baik antar pebelajar dan antara guru dan 

pebelajar untuk membentuk perilaku yang diinginkan, 4) Fase Motivasi. 

Pada fase ini pebelajar akan berusaha meniru suatu model, sebab mereka 

merasa, bahwa dengan berbuat demikian, akan meningkatkan kemungkinan 

untuk memperoleh penghargaan. Dalam kelas, fase motivasi terdiri atas 

angka atau pujian yang diberikan pengajar pada pebelajar, sehingga para 

pebelajar berusaha melakukan latihan dan menampilkannya, sebab mereka 

mengetahui, bahwa inilah yang disukai pengajar, dan menyenangkan 

pengajar. 
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 Melalui fase-fase tersebut, nampak begitu pentingnya saling bekerja 

sama, berinteraksi, berkomunikasi, dan bermotivasi sosial diantara pebelajar 

maupun antara guru dan pebelajar dalam sebuah proses pembelajaran untuk 

mengembangkan pencapaian prestasi yang optimal.  

d.  Teori Belajar Motivasi  

 Menurut S. Nasution (2007 : 180), motivasi merupakan ”daya” 

dalam mengarahkan kelakuan seseorang, dan motivasi diakui sebagai hal 

yang sangat penting bagi pelajaran di sekolah. Setidaknya seseorang harus 

mempunyai motivasi untuk belajar di sekolah. Ditambahkan oleh Hewitt 

sebagaimana dikutip S Nasution (2007 : 181) yang mengemukakan bahwa 

”attentional set” merupakan dasar bagi perkembangan motivasi, yakni yang 

bersifat sosial, maksudnya pebelajar suka bekerja sama dengan teman dan 

pengajarnya. Ia mengharapkan penghargaan dari teman-temannya dan 

mencegah celaan mereka, dan ingin mendapatkan harga dirinya di kalangan 

kawan sekelasnya. Selanjutnya pebelajar memperoleh motivasi untuk 

menguasai pelajaran. Dengan reinforcement, yakni penghargaan atas 

keberhasilannya, motivasi dapat dipupuk.  

Reinforcement dapat berupa pujian, maupun penghargaan yang 

diberikan bila hasil belajar pebelajar mendekati bentuk kelakuan yang 

diinginkan, dan tidak perlu ditunggu sampai hasil belajarnya benar 

sepenuhnya. Pebelajar perlu diberi tahu tentang hasil pekerjaannya sehingga 

ia dapat menilai keberhasilan dan kegagalannya. McClelland dalam S. 

Nasution (2007 : 182) menyelidiki berbagai hal yang dapat mempertinggi 

motivasi, yaitu merumuskan kompetensi secara jelas, mengetahui kemajuan 

yang dicapai, merasa turut bertanggung jawab, dan lingkungan sosial yang 

mendukung. 

Dari semua teori motivasi, dalam prakteknya pelajar harus diberi 

ganjaran (reward) berupa pujian, angka yang baik, rasa keberhasilan atas 

hasil belajarnya, sehingga ia lebih tertarik untuk belajar. Keberhasilan dalam 

interaksi dengan lingkungan belajar, penguasaan tujuan program pendidikan 

memberikan rasa kepuasan dan karena itu merupakan sumber motivasi yang 
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terus menerus bagi pebelajar, sehingga ia sanggup belajar sendiri sepanjang 

hidupnya, yang dapat dianggap sebagai salah satu hasil pendidikan yang 

paling penting. 

3. Pembelajaran Quantum 

Quantum Learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang 

mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus 

yang terkenal dalam fisika kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya 

kuadrat sama dengan energi. atau sudah biasa dikenal dengan E = mc².  

sebagai manusia tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin cahaya; 

interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energy cahaya. Quantum 

Learning berakar dari upaya Lozanov, seorang pendidik yang 

berkebangasaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut 

sebagai “Suggestology” atau “Suggestopedia”. Prinsinya adalah bahwa 

sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail 

apa pun memberikan sugesti positif ataupun negatif, ada beberapa teknik 

yang dapat digunakan untuk memberikan sugesti positif yaitu mendudukan 

siswa secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan 

partisipasi individu, menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk 

memberikan kesan menyenangkan.  

Suatu proses pembelajaran akan menjadi efektif dan bermakna 

apabila ada interaksi antara siswa dan sumber belajar dengan materi, kondisi 

ruangan, fasilitas, penciptaan suasana dan kegiatan belajar yang tidak 

monoton diantaranya melalui penggunaan musik pengiring. Interaksi ini 

berupa keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar. 

Dalam kegiatan belajar di kelas, “Quantum Learning” 

menggunakan berbagai macam metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, kerja kelompok, eksperimen, dan metode pemberian tugas. 

Metode ceramah bermanfaat untuk mengetahui fakta yang sudah diajarkan 

dan proses pemikiran yang telah diketahui serta untuk merangsang siswa 

agar mempunyai keberanian dalam mengemukakan pertanyaan, menjawab 

atau mengusulkan pendapat. Metode demonstrasi membantu siswa dalam 
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memahami proses kerja suatu alat atau pembuatan sesuatu, membuat 

pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret serta menghindari 

verbalisme, merangsang siswa untuk lebih aktif mengamati dan dapat 

mencobanya sendiri. 

Siswa dikatakan aktif jika ikut serta mempersiapkan pelajaran, 

gembira dalam belajar, mempunyai kemauan dan kreativitas dalam belajar, 

keberanian menyampaikan gagasan dan minat, sikap kritis dan ingin tahu, 

kesungguhan bekerja sesuai dengan prosedur, pengembangan penalaran 

induktif dan pengembangan penalaran deduktif. 

Dalam pelaksanaannya Quantum learning melakukan langkah-

langkah pengajaran dengan enam langkah yang tercermin dalam istilah 

TANDUR(Miftahul A’la 2010: 34-40) yaitu: 

1) Tumbuhkan minat dengan memuaskan  

Kekuatan motivasi yaitu didapat dari pemilihan secara mental antara 

manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan, motivasi sangat diperlukan 

dalam belajar karena dengan adanya motivasi maka keinginan untuk belajar 

akan selalu ada. Pada langkah ini siswa akan diberi motivasi oleh guru 

dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah mempelajari 

suatu materi. 

2) Alami 

Ciptkan dandtangkan pengalaman umum yang dapat dimegerti semua 

pengajar. Jangan sampai anda menggunakanistilah asing dan sulit untuk 

dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam belajar. 

Unsur alami akan mendorong hasrat alami otak untuk mejelajah. 

3)Memberi nama, untuk ini harus disediakan kata kunci ,konsep, model, 

rumus, srategi. 

Setelah siswa melalui pengalaman belajar pada kompetensi dasar tertentu, 

mereka kita ajak untuk menulis di kertas, memberikan nama apa yang kita 

peroleh, apakah itu informasi, rumus, pemikiran,  tempat. Setelah itu ajak 

mereka untuk menempelkan nama-nama tersebut di dinding kelas atau 

dinding kamar tidurnya. 
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4) Demonstrasikan. 

Yaitu berikan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka 

tahu. Setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu ,beri kesempatan 

kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannnya karena siswa 

akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat dan 

melakukannnya. Melalui pengalaman belajar siswa akan mengerti dan 

mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup.  

5) Ulangi. 

Tunjukan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulang materi dan 

menegaskan. Pengulangan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan 

konsep multi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa. Latihan akan 

membuat kita semakin permanen serta meletakkan model kesuksesan pada 

tempatnya dan biarkan kelompok-kelompok kecil melakukan dan 

menciptakan model keajaiban sendiri. Gaya ini apabila dilakukan terus-

menrus maka mengulang materi dan siswa akan benar-benar memahami dan 

menyerap dengan baik. 

6) Rayakan. 

Pengakuan untuk penyelesaian dan perolehan ketrampilan dan ilmu 

pengetahuan. Perayaaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah 

berhasil mengerjakan tugas.   

Pembelajaran Quantum Learning lebih mengutamakan keaktifan 

peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca 

inderanya baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan 

pengecapan, sehingga hasil penelitian Quantum Learning terletak pada 

modus berbuat yaitu Katakan dan Lakukan, dimana proses pembelajaran 

Quantum Learning mengutamakan keaktifan siswa, siswa mencoba 

mempraktekkan media melalui kelima inderanya dan kemudian 

melaporkannya dalam laporan praktikum dan dapat mencapai daya ingat 

90%. Semakin banyak indera yang terlibat dalam interaksi belajar, maka 

materi pelajaran akan semakin bermakna. 
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Selain itu dalam proses pembelajaran perlu diperdengarkan musik 

untuk mencegah kebosanan dalam belajarnya. Pemilihan jenis musik pun 

harus diperhatikan, agar jangan musik yang diperdengarkan malah 

mengganggu konsentrasi belajar siswa. 

Dalam pelaksanaannya model Quantum Learning melakukan 

langkah-langkah pengajaran dengan enam langkah yang tercermin dalam 

istilah TANDUR,yaitu: 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:36) kata media berasal dari 

bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari médium yang berarti 

perantara atau pengantar. Dengan kata lain media merupakan wahana 

penyalur informasi. Sedangkan menurut Azhar Arsyad (2007:3) media 

berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau ‘pengantar’”. Jadi media berguna untuk membantu 

menyampaikan informasi. Sebagai alat bantu, media pembelajaran dapat 

mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh guru dengan kata-kata 

atau kalimat. Kesulitan anak didik untuk memahami konsep maupun prinsip 

tertentu dapat diatasi dengan media, sehingga guru dapat menggairahkan 

anak didik dalam proses pembelajaran.  

Menurut Oemar Hamalik (1986:15-18): “pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar mengajar, bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis siswa”. Dalam memanfaatkan media pembelajaran 

harus ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan dan memelihara 

perhatian anak didik terhadap proses belajar mengajar, memberikan 

kesempatan berfungsinya motivasi, membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, memadatkan informasi, serta mendorong anak didik untuk 

belajar. 
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b. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Biggs, yang dikutip Ratna Wilis Dahar (1987:92), 
 bahwa media lebih mengarah pada karakteristik menurut 
rangsangan yang dapat ditimbulkan dari medianya sendiri, yaitu 
kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas 
pembelajaran, dan bahan atau materi pelajaran. Selanjutnya Biggs 
mengidentifikasi sebelas macam media yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar yaitu: obyek, model suara langsung, 
rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, 
media transparansi, film rangkai, film bingkai, film televisi, dan 
gambar. 
 

Sedangkan Kemp dan Dayton sebagaimana dikutip Azhar Arsyad 

(2007:37) mengelompokkan media ke dalam delapan jenis, yaitu media 

cetakan, media pajang, overhead transparancies, rekaman audiotape, seri 

slide dan filmstrips, penyajian multi image, rekaman video dan film hidup, 

dan komputer. Sedangkan menurut S. Nasution (2005:194), Bermacam-

macam media dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pebelajar, 

namun pada umumnya gurulah sumber utama yang memberikan stimulus 

pada pebelajar agar belajar. Akan tetapi disamping guru masih ada berbagai 

macam media lainnya, seperti benda-benda, demonstrasi, model, bahasa 

tertulis, gambar-gambar, film,  televisi, dan mesin belajar 

Dari beberapa pendapat diatas, ternyata belum terdapat 

kesepakatan para ahli psikologi pendidikan mengenai jumlah klasifikasi 

media pembelajaran. Intinya, media pembelajaran berfungsi untuk 

memperjelas proses belajar mengajar. Masing-masing media memiliki 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan dalam kondisi dan pembelajaran 

yang tertentu pila. Oleh karena diperlukan kemampuan untuk menentukan 

media yang tepat dalam proses pembelajaran. 

c. Pemilihan Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. 

Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan 

perencanaan yang baik, salah satunya yaitu pemilihan media pembelajaran 

yang tepat. Menurut Azhar Arsyad (2007:75-76), bahwa kriteria pemilihan 

media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem 
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instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut 

diperhatikan dalam memilih media, yaitu: 1) Sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, 2)Tepat untuk mendukung isi pelajaran, 3) Praktis, luwes, dan 

bertahan, 4)Pengajar trampil menggunakannya, 5)Pertimbangan kelompok 

sasaran. 

Sebelum memilih media yang sesuai untuk proses pembelajaran, 
menurut S. Nasution (2005:195-197) guru perlu mengetahui sifat, karakter, 
ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing media sebagai berikut: 1) Benda-
benda. Pada Usia pra sekolah siswa memperoleh stimulus dari benda-benda 
untuk belajar, seperti mainan, perabot rumah, binatang, tanaman. Ilmu 
pengetahuan berkembang berkat pengamatan terhadap benda-benda dan 
peristiwa-peristiwa, 2) Demonstrasi. Terdiri atas benda yang nyata yang 
berinteraksi dengan benda-benda lain, seperti: batu tenggelam, air yang 
mendidih atau membeku, dan sebagainya, 3) Manusia sebagai model. 
Dalam Pendidikan sosial banyak pengaruh kelakuan orang lain yang 
dijadikan contoh oleh pebelajar. Sifat agresif, cara bertindak, reaksi terhadap 
frustasi, sikap terhadap orang lain. Orang tua dan guru dapat dijadikan 
model oleh pebelajar. 4) Media Cetak. Untuk beberapa bidang studi, 
instruksi melalui media tertulis sangat efektif. Dengan menggunakan 
gambar dan diagram, banyak verbalisme dapat dicegah. Belajar melalui 
bahasa cetak atau tertulis lebih cepat tiga atau empat kali dari pada media 
lisan. Meliputi buku, majalah, diktat, modul, maupun Lembar Kerja. 5) 
Gambar hidup. Media ini dapat memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang 
dapat memperluas situasi stimulus untuk pelajaran, situasi yang nyata atau 
yang dikhayalkan, misalnya perjalanan ruang angkasa, pergerakan planet, 
gerakan molekul dalam gas, dan sebagainya. 
d. Media Komputer 

 Komputer termasuk salah satu media pembelajaran. Pengunaan 

komputer dalam pembelajaran merupakan aplikasi teknologi dalam 

pendidikan. Pada dasarnya teknologi dapat menunjang proses pencapaian 

tujuan pendidikan. Namun sementara ini, komputer sebagai produk 

teknologi khususnya di sekolah-sekolah kurang dimanfaatkan secara 

optimal. Di lapangan, sistem penyajian (materi) melalui komputer dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti : hyperteks, simulasi–demontrasi 

ataupun tutorial. Penggunaan komputer ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu alat untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang menarik, 

inovatif dan merangsang serta menantang rasa ingin tahu siswa yang 

kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kegunaan utama 
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komputer adalah untuk simulasi, penanganan data, teknologi informasi dan 

pengolahan kata. Melalui pemrograman, komputer mampu mem-

visualisasikan materi-materi pelajaran yang sulit untuk disajikan, terutama 

mengenai fenomena fisis yang bersifat abstrak, Peran komputer dalam 

pembelajaran 1). Komputer sebagai pakar yang dirujuk (seperti pengajar) 

dikenal dengan istilah ‘Komperu’; 2). Komputer sebagai pembimbing/tutor; 

3). Komputer sebagai penyimpan data akademik (Administrator); 4). 

Komputer sebagai penyelia dan pemeriksa. Aplikasi komputer sebagai alat 

bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan, diantaranya 

(http://bugishq.blogspot.com/2008/07/komputer-sebagai-media 

pembelajaran.html) : kemampuan dalam memberikan feedback yang segera. 

Hal ini, memungkinkan siswa untuk dapat belajar sesuai dengan 

kemampuan dan kecepatannya masing-masing dalam memahami 

pengetahuan dan informasi yang disajikan. Adanya keleluasaan memilih 

urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan lainnya 

adalah mampu menghemat waktu dan biaya. Kelebihan komputer dalam 

mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik (graphic 

animation) menyebabkan komputer mampu menyampai-kan informasi dan 

pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. 

Pada mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar Bangunan pada 

kompetensi sambungan kayu menggunakan program komputer yaitu 

program Autocad, yang merupakan yang meyediakan sarana untuk 

penggambaran dengan ukuran yang sangat akurat. Autocad adalah dari kata 

Auto dan CAD, di mana Auto artinya adalah awalan yang berarti sendiri, 

sedangkan CAD adalah dari kata Computer Aided Design. Dalam program 

Autocad terdiri dari dua program lagi yaitu Program Autocad 2 dimensi dan 

program Autocad 3 dimensi. Program Autocad 2 dimensi adalah program 

yang bisa memperlihatkan penggambaran hanya searah sumbu X dan sumbu 

Y, jadi kita melihat sebuah gambar yang kita lihat hanya satu pendangan. 

Apakah pandangan atas, pandangan samping atau pendangan depan saja. 

Program Autocad 3 dimensi adalah program yang memperlihatkan semua 
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pandangan baik,karena mengandung unsure ruangan, ini sebabkan pada saat 

menggambar kita bisa menberikan perintah dalam tiga sumbu koordinat 

yaitu sumbu X, Sumbu Y dan Sumbu Z. 

Pada pembelajaran ini menggunakan AutoCAD 2006 yang 

mempuyai keunggulan yang mempermudah pembuatan gambar secara 

cepat, akurat dan presisi, begitu pula saat digunakan dalam 

permodifikasiannya. Itu sebabnya AutoCAD 2006 sangat sesuai untuk 

menggambar dan mendesain gambar seperti permodelan gambar arsitektur, 

mesin,sipil , elektro dan lain-lain. (Suparno 2006: 4). Fasilitas yang dimiliki 

AutoCAD untuk menggambar 2 dimensi ( 2D) serta 3 dimensi (3D) sangat 

lengkap sehingga AutoCAD menjadi program desain terpopuler 

dibandingkan dengan program-program semacamnya dewasa ini. Fasilitas-

fasilitas tersebut memugkinkan hasil desain yang dibuat dengan AutoCAD 

menjadi lebih mudah diedit apabila ada kesalahan. Keunggulan lainnya 

adalah lay out gambar yang sangat variatif, skala bisa diubah-ubah sesuai 

ukuran kertas serta penyimpanannya ( dokumentasi )yang sangat praktis. 

 

5. Motivasi Belajar 

a.  Pengertian Motivasi 

Martin Handoko dalam kosasih (2007:35) mengartikan bahwa 

motivasi itu sebagai suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri 

manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan megorganisasikan tingkah 

lakunya. Motivasi merupakan salah satu komponen yang amat penting 

dalam pembelajaran dan merupakan sesuatu yang sulit di ukur. Sedangkan 

menurut Slavin dalam Kosasih (2007:35) keamauan untuk belajar 

merupakan hasil dari berbagai faktor yaitu kepribadian, kebiasaan serta 

karakteristik belajar siswa. Motivasi juga dapat diartikan sebagai tenaga 

pendorong ataupun penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku kearah 

tujuan tertentu. 
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b.  Fungsi Motivasi dalam Pembelajaran 

Dalam proses belajar motivasi itu penting sekali, hasil belajar siswa 

banyak sekali ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Semakin besar 

motivasi yang ada dalam diri siswa, semakin besar pula hasil belajar yang 

akan dicapai. Dan, semakin tepat motivasi yang diberikan oleh guru, 

semakin baik pula hasil dari proses pembelajaran. Motivasi akan 

menentukan intensitas usaha siswa untuk melakukan sesuatu termasuk 

melakukan belajar. 

Dalam kehidupan ini motivasi yang ada pada manusia mempunyai 

tiga fungsi dasar: 1) Mendorong manusia untuk berbuat sehingga motivasi 

berfungsi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2) 

Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 3) 

Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus 

dijalankan guna mencapai tujuan yang dimaksud dan mengesampingkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi seringkali diartikan dengan 

keinginan, hasrat, tekad, maksud, dorongan, kemauan, kebutuhan, 

kehendak, keharusan dan cita-cita. Motivasi juga dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha 

karena ada motivasi. Adanya motivasi yang kuat dalam belajar akan 

menberikan hasil yang baik. Adanya usaha yang tekun, telaten dan rajin 

yang didasari motivasi yang kuat akan membangun siswa mencapai prestasi 

yang baik. Intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian hasil belajarnya. 

Motivasi belajar merupakan pendorong bagi siswa untuk berbuat 

sebaik-baiknya guna memiliki kepribadian yang sebaik-baiknya pula. Untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa, ada beberapa indikator yaitu: 1) 

Keinginan mencapai hasil yan optimal yaitu: dorongan untuk selalu maju 

dalam menekuni pelajaran budi pekerti; dorongan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas budi pekerti kesungguhan siswa dalam merespon pendidikan 

budi pekerti. 2) Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan yaitu: 
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dorongan untuk membaca hal-hal yang terkait dengan budi pekerti; 

dorongan untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas: 

dorongan untuk membaca buku baru. 3). Rasa percaya diri dan kepuasan 

yaitu: dorongan untuk menguasai materi pembelajaran secara mandiri 

memiliki kepuasan dalam mengikuti proses pembelajaran adanya keinginan 

umpan balik dalam pembelajaran. 

6. Prestasi Belajar 

a.  Pengertian Prestasi Belajar 

Istilah prestasi belajar berasal dari bahasal Belanda ”Prestatie,” 

selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil 

usaha. Prestasi selalu dihubungkan dengan motivasi tertentu, seperti 

dikemukakan oleh Robert M. Gagne sebagaimana dikutip Syaiful sagala 

(2007: 17-18) bahwa, ”Belajar terjadi apabila ada hasilnya yang dapat 

diperlihatkan”. Hasil belajar tersebut dapat berupa: informasi verbal, 

ketrampilan intelek, ketarampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. 

Menurut W.S Winkel (1999:51): ”Prestasi belajar dapat dilihat dari 

perubahan-perubahan dalam pengertian (kognitif), pengalaman ketrampilan, 

nilai sikap yang bersifat konstan. Perubahan ini dapat berupa sesuatu yang 

baru atau penyempurnaan sesuatu hal yang pernah dimiliki atau dipelajari 

sebelumnya”. Sedangkan menurut Muhibbin Syah (1999:141): ”Prestasi 

belajar merupakan taraf keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah atau pondok pesantren yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu”. 

Dari ketiga pendapat diatas dapat ditarik benang merah bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil akhir dari kegiatan belajar, berupa produk 

yang dapat diamati, dan merupakan pencerminan dari proses belajar yang 

telah berlangsung. Menurut Syaifuddin Azwar (2001:9): ”prestasi belajar 

merupakan hasil maksimal seseorang dalam menguasai materi-materi yang 

telah diajarkan”.  
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Prestasi belajar memiliki fungsi yang penting dari suatu 

pembelajaran, yaitu: 1) Sebagai indikator kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai pebelajar, 2) Merupakan lambang pemuasan hasrat ingin tahu, 3) 

Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, yang dapat dijadikan 

pendorong bagi pebelajar dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan, 4) 

Merupakan indikator internal dan eksternal dari suatu instansi pendidikan. 

Dalam hal ini, indikator internal dijadikan sebagai parameter tingkat 

produktivitas sedangkan indikator eksternal dijadikan parameter tingkat 

kesuksesan pebelajar, 5) Untuk mengetahui daya serap pebelajar dalam 

proses pembelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. 

b.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

  Menurut Sardiman (2001:3) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang meliputi: a) Faktor 

kecerdasan (IQ), pada umumnya siswa yang mempunyai kecerdasan 

tinggi akan lebih berprestasi dibanding siswa dengan kecerdasan rendah, 

namun intelegensi bukan satu-satunya jaminan kesuksesan belajar 

seseorang, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi. 

Termasuk didalamnya Bekal kemampuan atau kesiapan siswa sebelum 

mengikuti proses belajar, diantaranya yaitu kondisi kemampuan awal 

siswa, b) Faktor jasmani, dimana jasmani yang sehat akan 

mempengaruhi prestasi belajar. Maka perlu dijaga dengan cara antara 

lain berolah raga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup, c) 

Faktor motivasi, dimana motivasi yang kuat dari siswa akan 

meningkatkan prestasi belajarnya, d) Faktor kejelasan tujuan, dimana 

siswa yang memiliki tujuan yang jelas akan menunjang dalam 

pencapaian prestasi. 

2) Faktor yang berasal dari luar diri siswa, antara lain: a) Faktor sekolah, 

dimana pemilihan metode dan media belajar yang tepat serta tersedianya 

sumber belajar yang memadai sangat mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar. Disamping itu situasi yang nyaman dan komunikasi yang 
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baik antara guru dan siswa merupakan syarat berikutnya keberhasilan 

siswa, b) Faktor keluarga, yang merupakan lingkungan pendidikan 

pertama bagi siswa. Apabila lingkungan keluarga tersebut baik, maka 

akan mendorong keberhasilan belajar, c) Faktor masyarakat, dimana 

lingkungan masyarakat yang baik akan memberi dampak yang baik pula 

bagi keberhasilan belajar siswa. 

Prestasi belajar, selain dipengaruhi faktor-faktor diatas juga 
dipengaruhi oleh keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan 
oleh pengajar dan pebelajar. Menurut Azhar Arsyad (2007:1), interaksi yang 
terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang 
terdiri dari pengajar, pebelajar, bahan materi pelajaran (buku, modul, 
majalah dan lainnya), dan berbagai fasilitas belajar. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 
mengajar dan memberikan kontribusi bagi tercapainya prestasi belajar. 

Ditambahkan oleh Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2007:28), 

bahwa faktor materi pelajaran yang disampaikan pada pebelajar juga 

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan 

usia perkembangan pebelajar. Begitu juga metode mengajar, disesuaikan 

dengan kondisi perkembangan pebelajar. Karena itu pengajar harus dapat 

memberikan kontribusi yang positif dengan memilih metode yang tepat 

disesuaikan dengan materi pelajaran dan kondisi pebelajar.  

B. Kerangka Berfikir 

1. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Salah 

satu faktor ekstern yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah 

pemilihan model pelajaran yang tepat dan efektif. Model pelajaran yang 

digunakan guru sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

memahami konsep materi tertentu. Model pembelajaran yang baik 

merupakan model yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan, 

kondisi siswa, sarana yang tersedia, serta tujuan pelajaran sehingga 

dapat terlihat apakah model yang diterapkan efektif. 

2. Materi Menggambar Teknik Dasar Bangunan merupakan salah satu 

materi yang pokok dalam Program keahlian Teknik Kontruksi kayu  

yang diberikan pada semester II. Materi ini memerlukan pemahaman, 

bersifat abstrak dan perlu banyak latihan dalam menguasai konsep 
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tersebut, sehingga diperlukan suatu model yang dapat membantu 

mempermudah cara belajar siswa. Metode  pelajaran yang paling tepat 

untuk melibatkan kemandirian siswa dalam menguasai konsep adalah   

metode  Quantum dengan media komputer  karena  media menampilkan 

media yang dapat memperjelas gambar abstrak seperti gambar aslinya. 

Dalam pembelajaran Quantum diharapkan siswa dapat menguasai 

konsep menggambar teknik dasar bangunan melalui model Quantum 

dengan media komputer. 

3. Berdasarkan pemikiran diatas diduga bahwa model pembelajaran 

Quantum dengan media Komputer dapat lebih meningkatkan prestasi 

belajar. Pengaruh antara siswa yang memiliki Motivasi belajar tinggi 

terhadap prestasi belajar siswa dalam materi menggambar teknik dasar 

bangunan. Perhatian dan motivasi merupakan hal  utama dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motivasi belajar yang 

dicapai oleh siswa tidak akan optimal. Belajar adalah proses aktif, 

sehingga apabila tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar 

sebagai respon siswa terhadap stimulus siswa, tidak mungkin siswa 

mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Makin tinggi motivasi belajar 

siswa makin besar peluang untuk prestasi belajar. 

Adapun skema kerangka berpikir adalah  berikut: 
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             Gambar 2. Skema  Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir seperti uraian di atas, 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

a. Model pembelajaran Quantum dengan media Komputer dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran Menggambar 

Teknik Dasar Bangunan pada kelas X TKK SMK Negeri 5 Surakarta 

Semester II tahun pelajaran 2009/2010. 

b. Model pembelajaran Quantum dengan media Komputer dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran Menggambar Teknik 

Dasar Bangunan pada kelas X TKK SMK Negeri 5 Surakarta Semester 

II tahun pelajaran 2009/2010. 

Siklus 3 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Guru belum menggunakan 
pembelajaran Quantum 

Dalam Pembelajaran 
Menggunakan  pendekatan 

Quantum 

Diduga melalui 
pembelajaran Quantum 
motivasi dan prestasi  

belajar meningkat 70% 

Siklus 1 

motivasi dan prestasi 
belajar siswa rendah 

Siklus  2 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan selama satu semester dengan mengambil data 

kondisi awal pada semester satu dan pelaksanaan tindakan dilakukan pada 

semester dua pada tahun pelajaran 2009/2010 pelaksanaan penelitian 

tindakan dilakukan secara bertahap, adapun tahap-tahap pelaksanaannya 

dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tindakan kelas 
No  Uraian 

kegiatan  

Bulan  

Jan Februari Maret April Mei 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Menyusun 

data kondisi 

awal 

17 s/d  

31 

                

2. Menyusun 

proposal dan 

Instrumen 

  1 s/d 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3 Siklus 1       5 12 19 28         

4 Siklus 2            7 14 21 28     

5. Siklus 3               5 12 19 26 

 

Kegiatan pada Pelaksanaan Penelitian meliputi: 

· Perencanaan tindakan 

· Pelaksanaan Tindakan 

· Pengamatan 

· Refleksi 

 

 

28 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

                                 
 

45 

2. Tempat penelitian 

Tempat penelitian adalah di SMK Negeri 5 Surakarta. Penelitian 

mengambil kelas X TKK Program Keahlian Teknik Kontruksi Kayu. 

 

B. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKK Program 

Keahlian Teknik Kontruksi Kayu SMK Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010 yang berjumlah 30 siswa dimana siswa kelas X TKK motivasi 

belajar dan prestasi belajar sangat kurang. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Kondisi awal yang berupa nilai prestasi hasil gambar dan data 

motivasi belajar siswa. 

2. Data Siklus 1 yang berupa nilai prestasi  hasil gambar pada akhir siklus 

dan data motivasi belajar siswa pada siklus 1 

3. Data Siklus 2 yang berupa nilai prestasi hasil gambar pada akhir siklus 2 

dan data motivasi belajar siswa pada siklus 2. 

4. Data Siklus 3 yang berupa nilai prestasi hasil gambar pada akhir siklus 3 

dan data motivasi belajar siswa pada siklus 3 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data hasil gambar sebagai nilai prestasi belajar dan metode non tes . 

Hasil praktek   digunakan untuk mengetahui nilai hasil belajar dan metode 

non tes digunakan untuk mengetahui data motivasi belajar. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Hasil praktek  yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

menggunakan data hasil praktek dengan kriteria penilaian  terlampir dan 

pada metode non tes yang digunakan untuk penilaian motivasi belajar siswa 

menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh kolaborator. 
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E. Validitas Data 

Validitas data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu: 

1. Untuk motivasi belajar siswa menggunakan Triangulasi data, yaitu 

kolaborasi  dengan guru-guru menggambar teknik SMK Negeri 5 

Surakarta, dengan cara meneliti dan berdiskusi dengan guru menggambar 

teknik tentang lembar observasi motivasi belajar. 

2. Untuk tes prestasi belajar menggunakan  validitas isi, yaitu yang berupa 

hasil gambar yang dinilai berdasarkan indikator penilaian yang terlampir. 

F.  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan dua analisis data yaitu: 

1. Pada motivasi belajar siswa menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

berdasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada siklus 1 dan siklus 2 

serta siklus 3. 

2. Pada tes prestasi belajar menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan nilai tes kondisi awal dengam nilai tes pada siklus 

1,siklus 2 dan terakhir nilai tes pada siklus 3. 

G. Indikator Kerja 

Indikator kerja tindakan terhadap peningkatan Motivasi belajar 

Siswa dan prestasi belajar siswa kelas X TKK SMK Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2009/2010 dapat dilihat dengan cara berikut: 

Indikator kerja dapat dilihat secara umum dengan membandingkan tingkat 

keberhasilan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Keberhasilan tindakan 

pada siklus 1 diketahui dengan cara membandingkan dengan kondisi awal 

siswa dan keberhasilan tindakan pada siklus 2 diketahui dengan cara 

membandingkan dengan siklus 1 dan keberhasilan tindakan pada siklus 3 

diketahui dengan cara membandingkan dengan siklus 2. Sedangkan 

indikator kerja tindakan dapat dilihat dari kriteria yang telah ditentukan 

peneliti, dengan kriteria apabila siswa kelas X TKK SMKN 5 Surakarta 

menunjukkkan hal-hal berikut: 

1) 70% dari seluruh siswa terlihat peningkatan prestasi belajar pada 

mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar Bangunan 
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2) 70% siswa menunjukkan kehadiran dalam pembelajaran. 

3) 70% siswa menunjukkan adanya interaksi dengan guru dalam 

pembelajaran, keaktifan dalam kelompok. 

4) 70% siswa mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembelajaran 

serta antusias dalam pembelajaran. 

Kemampuan guru untuk mengimplementasikan model Quantum 

dapat terlaksana dengan baik dan dapat ditujukan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus melalui tahap 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Untuk menerapkan perangkat pembelajaran Quantum digunakan rancangan 

penelitian tindakan, selain itu juga memecahkan masalah-masalah praktis, 

juga untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Dalam penelitian ini 

tindakan yang dimaksud adalah penerapan pembelajaran Quantum, untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi.  

Pada kegiatan siklus akan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap 

berikut. 

a. Siklus 1 

Rencana tindakan siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Menggambar Teknik Dasar Bangunan dengan Standar Kompetensi 

Gambar  sambungan Kayu  dengan model pembelajaran Quantum. 

b. Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

c. Menyiapkan soal tes sebelum pembelajaran dilakanakan. 

d. Menyiapkan lembar penilaian 

e. Membuat lembar evaluasi. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 
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Dalam tahap ini langkah-langkah pembelajaran dan tindakan 

mengacu pada perencanaan yang telah dibuat yaitu :  

a. Tahap Awal Pembelajaran  

1) Membuka pertemuan dengan kesiapan siswa untuk memulai 

pelajaran dengan berdoa. 

2) Guru mengecek kehadiran siswa (presensi). Kemudian 

mengarahkan pada materi yang akan dibahas. 

3) Memberikan motivasi pada siswa tentang pembelajaran pada 

sambungan kayu dengan arah memanjang. 

b.  Tahap Inti Pembelajaran  

1) Siswa menyimak panjelasan guru tentang tugas dan langkah 

kerja cara menggambar sambungan kayu arah memanjang 

dengan menggunakan media komputer. 

2) Guru memberikan tugas tentang tentang gambar sambungan 

kayu arah memanjang.  

c.  Tahap Akhir Pembelajaran  

1) Guru menilai gambar pada siswa  

2) Guru mengomentari hasil gambar pada siswa dan memberikan 

penghargaan pada siswa yang nilai bagus dan akan dipajang 

pada ruang kelas. 

3). Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan oleh kolaborator, dalam hal ini guru sesama teknik 

gambar bangunan gedung. Fokus pemantauan adalah proses penerapan 

tindakan, motivasi siswa selama pembelajran yang berdasarkan keaktifan 

serta antusias siswa dalam mengerjakan setiap tugas pada pembelajaran 

serta prestasi belajar sesuai dengan lembar pemantauan dan perangkat 

evaluasi yang telah disiapkan. 

4). Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianlisis untuk diperoleh gambaran 

bagaimana dampak pembelajaran yang telah direncanakan yaitu dengan 
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menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum dengan 

media komputer. Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi dari apa 

yang telah terjadi selama penerapan tindakan pada siklus 1. Permasalahan 

pada siklus 1 digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan 

perencanaan tindakan pada Siklus 2. 

b. Siklus 2 

1)  Perencanaan tindakan  

a. Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan belum teratasi 

dan penetapan alternatif pemecahan masalah.  

b. Menyiapkan media yang dibutuhkan.  

c. Menyiapkan soal tes sebelum pembelajaran dilakanakan. 

d. Menyiapkan lembar penilaian 

e. Membuat lembar evaluasi. 

f. Pengembangan program tindakan II.  

B. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi 

masalah yang muncul pada siklus I, sesuai dengan alternatif pemecahan 

masalah yang sudah ditentukan, antara lain melalui: 

a. Guru melakukan apersepsi  

b. Siswa diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran langkah-langkahnya hampir 

sama dengan  yang tertera pada siklus I. 

c. Siswa diberi kesempatan melakukan diskusi dalam kelompok untuk 

membahas kesulitan dalam menggambar yang sudah dilakukan. 

d. Siswa menyelesaikan tugas gambar dengan cara presentasi siswa 

yang dilakukan dengan cara kelompok. 

e. Guru mengomentari hasil gambar pada siswa dan memberikan 

penghargaan pada siswa yang nilai bagus dan akan dipajang pada 

ruang kelas. 
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3) Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan oleh kolaborator. Fokus pemantauan adalah proses penerapan 

tindakan, motivasi siswa selama pembelajaran yang berdasarkan keaktifan 

serta antusias siswa dalam mengerjakan setiap tugas pada pembelajaran 

serta prestasi belajar sesuai dengan lembar pemantauan dan perangkat 

evaluasi yang telah disiapkan. 

4) Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis untuk diperoleh 

gambaran bagaimana dampak pembelajaran yang telah direncanakan yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran Quantum dengan media komputer. 

Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi dari apa yang telah terjadi 

selama penerapan tindakan pada siklus 2. Permasalahan pada siklus 2 

digunakan sebagai perencanaan siklus 3. 

c. Siklus 3 

1) Perencanaan Tindakan. 

a. Identifikasi masalah yang muncul pada siklus II dan belum teratasi 

dan penetapan alternatif pemecahan masalah.  

b. Menyiapkan media yang dibutuhkan dengan media Komputer. 

c. Menyiapkan soal tes sebelum pembelajaran dilakanakan. 

d. Menyiapkan lembar penilaian 

e. Membuat lembar evaluasi. 

f. Pengembangan program tindakan III.  

1. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan program tindakan III yang mengacu pada 

identifikasi masalah yang muncul pada siklus II, sesuai dengan alternatif 

pemecahan masalah yang sudah ditentukan, antara lain melalui: 

a. Guru melakukan apersepsi  

b. Siswa diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran langkah-langkahnya hampir 

sama dengan  yang tertera pada siklus II. 
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c. Siswa diberi kesempatan melakukan diskusi dalam kelompok untuk 

membahas kesulitan dalam hasil gambar yang sudah dilakukan. 

d. Siswa menyelesaikan tugas pada yang diberikan oleh guru dengan 

cara kelompok dan diadakan presentasi. 

e. Guru mengomentari hasil gambar pada siswa dan memberikan 

penghargaan pada siswa yang nilai bagus dan akan dipajang pada 

ruang kelas. 

2) Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan oleh kolaborator, dalam hal ini guru sesama teknik 

gambar bangunan gedung. Fokus pemantauan adalah proses penerapan 

tindakan, motivasi siswa selama pembelajran yang berdasarkan keaktifan 

serta antusias siswa dalam mengerjakan setiap tugas pada pembelajaran 

serta prestasi belajar sesuai dengan lembar pemantauan dan perangkat 

evaluasi yang telah disiapkan. 

3) Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianlisis untuk diperoleh gambaran 

bagaimana dampak pembelajaran yang telah direncanakan yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum dengan 

media komputer. Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi dari apa 

yang telah terjadi selama penerapan tindakan pada siklus 3. Permasalahan 

pada siklus 3 digunakan sebagai akhir penelitian. 

Adapun skema penelitian adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Prosedur Tindakan Model Spiral (Kemmis dan Taggart) 
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BAB IV 

HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kondisi Awal 

1. Deskripsi Motivasi  Belajar 

Dalam pembelajaran mata pelajaran Teknik Dasar Menggambar 

Bangunan semester 1 tahun pelajaran  2009/2010 menggunakan model 

ceramah dan metode pemberian tugas dengan media papan tulis. dengan 

menggunakan buku dari perpustakaan sebagai sumber pembelajaran, siswa 

kurang termotivasi untuk belajar, di mana pembelajaran hanya berpusat 

pada guru dan siswa hanya sebagai pendengar saja. Penggunaan metode 

pembelajaran dengan ceramah saja serta dengan menjelaskan dengan papan 

tulis, siswa akan merasa bosan dalam mendengarkan penjelasan dari guru. 

Pembelajaran yang tidak melibatkan murid dalam pembelajaran akan 

membuat konsep yang diterima oleh siswa tidak jelas, sehingga yang terjadi 

siswa di kelas akan bercakap-cakap dengan temannya bahkan ada yang 

mengerjakan pekerjaan lain. 

Pembelajaran yang menggunakan media papan tulis  yang 

terpampang di depan kelas, di mana siswa hanya akan melihat sebuah 

gambar akan mengakibatkan siswa hanya bisa membayangkan saja tanpa 

tahu bagaimana bagian-bagian sambungan kayu. Pembelajaran dengan 

media yang tidak sesuai akan membuat siswa tidak tertarik dengan dalam 

menerima pelajaran dari guru, sehingga yang didapat siswa hanya sekedar 

sebagai pendengar saja, sehingga belum terjadi interaksi guru dengan siswa. 

Pada pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dengan media 

papan tulis belum bisa menbuat siswa termotivasi untuk mengerjakan tugas 

dari guru, sehingga rasa tanggung jawab siswa juga rendah, akibatnya 

motivasi belajar dan prestasi belajar rendah. 

2. Deskripsi Prestasi Belajar 

Pada kondisi awal prestasi belajar siswa sangat rendah sekali dan 

nilai terendah dicapai pada nilai 53 dan nilai tertinggi 85, hal ini disebabkan 
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karena pengajaran yang diberikan oleh guru hanya berbentuk ceramah saja. 

Dan peserta didik hanya sebagai pendengar, sehingga hal ini akan membuat 

siswa tidak termotivasi untuk belajar. Konsep-konsep yang diterima dalam 

pembelajaran hanya merupakan sebuah teori saja dan tidak merupakan suatu 

konsep yang jelas, sehingga siswa hanya bisa menghafal saja dan akibatnya 

prestasi belajar mereka sangat rendah. Adapun tabel nilai  pada kondisi awal 

dapat disajikan pada Tabel 3  berikut: 

 Tabel 3. Nilai Siswa pada Kondisi Awal 

No Uraian Nilai 

1 Nilai terendah 53 

2 Nilai tertinggi 85 

3 Nilai rerata 70,1 

4 Rentang nilai 32 

 

Adapun interval nilai siswa dapat disajikan dalam Tabel 4 

berikut: 

Tabel 4. Interval Nilai Siswa pada Kondisi Awal 

No Interval Frekuensi 

1 51-55 1 

2 56-60 6 

3 61-65 0 

4 66-70 5 

5 71-75 16 

6 76-80 0 

7 81-85 2 

Jumlah 30 

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa siswa yang mempunyai nilai di atas 

KKM hanya 18 siswa dengan nilai 73, sedangkan  12 di bawah nilai KKM, 

untuk lebih jelasnya perhatikan diagram berikut: 
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 Gambar 4. Diagram Balok Nilai Siswa Pada kondisi Awal 

B. Deskripsi Hasil Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada  tahap perencanaan Pembelajaran Siklus 1 dilaksanakan 

selama 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. Pada tahapan 

perencanaan tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tahap Persiapan Pembelajaran. 

1) Pada tahap persiapan pembelajaran guru menyiapkan mesin gambar 

yang diatur dengan sesuai dengan nomor absen dan seperangkat 

komputer serta LCD serta penempatan tempat duduk dibuat serapi 

mungkin agar suasana pembelajaran nyaman serta disertai dengan 

musik. 

2) Sosialisasi dan pengkondisian siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Dalam tahap ini mengatur siswa untuk duduk sesuai dengan no absen 

dan persiapan alat untuk menggambar. 

3) Menyiapkan Instrumen penelitian untuk pengamatan dan penelitian 

·  Lembar Observasi Motivasi Belajar. 

· Lembar  Penilaian 

4) Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan media 

konputer dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 
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a) Kegiatan Awal 

· Guru mengabsen dan memberikan motivasi pada siswa dengan 

menjelaskan tentang keguanaan dari menggambar sambungan 

kayu dalam kehidupan sehari-hari. 

· Memotivasi kesiapan siswa. 

· Menjelaskan tujuan pembelajaran dan komptensi yang harus 

dicapai ,agar siswa mengetahui materi yang akan dikuasai selesai 

pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

· Menyampaikan materi pembelajaran dengan kompetensi 

sambungan kayu dengan media komputer dengan menberi 

warna-warna pada gambar agar siswa menarik. 

· Tanya jawab tentang materi yang diasampaikan oleh guru. 

c) Kegiatan Penutup  

· Mengumpulkan tugas gambar dan mengadakan penilaian tentang 

hasil gambar untuk dikomentari dan dinilai. 

· Mengevaluasi kekurangan dan kesalahan selama proses belajar 

mengajar supaya tidak diulangi pada materi berikutnya. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama guru memberikan apersepsi tentang gambaran 

materi cara menggambar sambungan kayu arah memanjang dengan 

media komputer dan memberi pertanyaan ringan yang dapat memotivasi 

siswa. Pada pertemuan ini guru menjelaskan tentang gambar sambungan 

kayu arah memanjang dengan sambungan bibir lurus tanpa kait, 

sambungan bibir lurus mulut ikan dengan media komputer soft ware 

Autocad, pada pembelajaran ini siswa dibuat nyaman dalam 

pembelajaran, sehingga siswa termotivasi untuk mengerjakan tugas dari 

guru. Pada pertemuan ini guru memberi tugas tentang  gambar 

sambungan kayu arah memanjang sambungan bibir lurus tanpa kait dan  
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gambar sambungan bibir lurus mulut ikan, apabila tidak selesai bisa 

dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan kedua. 

b. Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua, guru mengumpulkan tugas pada pertemuan 

pertama. Pada pertemuan ini guru menjelaskan tentang cara 

menggambar sambungan kayu arah memanjang dengan sambungan bibir 

lurus mulut ikan serong dan  sambungan bibir lurus berkait dengan 

media komputer. Pada pertemuan ini guru memberi tugas menggambar 

pada siswa apabila tidak selesa bisa dikerjakan di rumah dan 

dikumpulkan pada pertemuan ketiga. 

c. Pertemuan ketiga  

Pada pertemuan ketiga guru mengumpulkan tugas menggambar pada 

pertemuan yang kedua, kemudian guru menjelaskan tentang cara 

menggambar sambungan kayu arah memanjang dengan sambungan 

miring pada sambungan bibir miring tanpa kait dan berkait dengan 

menggunakan media komputer dengan tampilan 3 dimensi. Pada 

pertemuan ini juga guru memberi tugas tentang sambungan kayu arah 

memanjang dengan sambungan miring tanpa kait dan berkait. 

d. Pertemuan keempat 

Pada pertemuan keempat, guru membagikan semua hasil gambar siswa 

yang kemudian mengomentari dari hasil gambar siswa. Hasil gambar 

siswa pada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dinilai sebagai data pada siklus 1. 

Dan guru menberikan sebuah penghargaan pada nilai gambar yang baik 

serta dipajang di dinding kelas. 

3. Hasil Pengamatan 

Berdasarkan hasil observasi motivasi belajar yang dilakukan oleh 

kolaborator selama pembelajaran dengan model Quantum dengan 

menggunakan media komputer, siswa sudah mula termotivasi dalam 

pembelajaran hal ini tampilan-tampilan cara menggambar sambungan kayu 

arah memanjang dengan media komputer sangat menarik perhatian siswa, 

sehingga siswa sangat jelas dan bisa membayangkan dengan arah tiga 
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dimensi yang membuat siswa semakin jelas dalam pemahaman konsep 

tentang cara menggambar sambungan kayu arah memanjang. Pemberian 

tugas yang diberikan oleh guru, siswa sudah mulai aktif dalam mengerjakan 

walaupun ada sebagian siswa yang tidak mengumpulkan tugas pada 

waktunya. Pada pembelajaran Siklus 1 dengan menggunakan model 

Quantum masih terasa asing bagi siswa adanya suasana yang nyaman dan 

terkondisi dengan baik sebagian siswa belum begitu terkondisi, sehingga 

masih ada sebagian siswa yang bercakap-cakap dengan siswa lain bahkan 

ada yang membuat gaduh. 

Dalam siklus 1 ada empat aspek yang akan diteliti berdasarkan 

lembar observasi yang dilakukan oleh kolaborator selama pembelajaran 

adapun keemapat aspek tersebut diperlihatkan dalam Tabel 5 berikut: 

Tabel 5.  Prosentase Motivasi Belajar pada Siklus 1 

No Aspek Yang Dinilai Baik Kurang 
1. Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
2. Interaksi dengan guru dalam pembelajaran 66,67% 33,33% 
3. Keaktifan dalam kelompok 50% 50% 
4. Tanggung Jawab dalam Pembelajaran 80% 20% 

 

Berdasarkan Tabel 5 tentang prosentase motivasi belajar pada siklus 

1 dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada 

kategori baik artinya pada siklus ini motivasi belajar untuk hadir dalam 

pembelajaran sebanyak 100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, 

sedangkan pada aspek interaksi dengan guru pada kategori baik sebanyak 

66,67%, kategori kurang sebanyak 33,33%. Pada aspek ketiga yaitu 

keaktifan dalam kelompok pada kategori baik sebanyak 50% dan kategori 

kurang sebanyak 50%. Pada aspek tanggung jawab dalam pembelajaran 

terdapat 80% dan kategori kurang sebanyak 20%. Adapun diagram 

prosentase motivasi belajar siswa  sebagai berikut: 
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Gambar 5.  Diagram Balok Prosentase Motivasi Belajar pada Siklus 1 

Sedangkan pada tes prestasi belajar yang diambil dari nilai hasil 

gambar pada tugas 1, tugas 2, tugas 3 di peroleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 6.  Nilai Prestasi Belajar  Siklus 1 
No Uraian Nilai 
1 Nilai terendah 60 
2 Nilai tertinggi 87 
3 Nilai rerata 74,26 
4 Rentang nilai 27 

Adapun interval nilai siswa dapat disajikan dalam Tabel 7 

sebagai berikut: 

 Tabel 7. Interval Nilai Prestasi Belajar Siswa pada Siklus 1 

No Interval Frekuensi 
1 56-60 2 

2 61-65 0 

3 66-70 8 

4 71-75 10 

5 76-80 2 

6 81-85 2 

7 85-90 4 

Jumlah 30 
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Dari Tabel 7 terlihat bahwa siswa yang mendapat nilai diatas  nilai 

KKM ada 26 siswa, untuk lebih jelasnya perhatikan diagram berikut: 

 

Gambar 6.  Diagram Balok Nilai Siswa pada Siklus1 

 

4. Refleksi 

Penerapan model pembelajaran Quantum pada mata pelajaran 

Menggambar Teknik Dasar Bangunan kompetensi Sambungan kayu, 

dibandingkan dengan kondisi awal terjadi peningkatan seperti terlihat pada 

Tabel 8 berikut: 

Tabel 8.  Refleksi dari Kondisi Awal ke Siklus 1 
 
No Uraian Kondisi awal Siklus 1 
1 Tindakan Dalam pembelajaran hanya 

dengan ceramah saja dan 
menggunakan media papan 
tulis serta buku pegangan 
siswa. 

Dalam pembelajaran 
sudah menggunakan 
model pembelajaran 
Quantum  yang 
didalamnya ada model 
diskusi tanya jawab 
serta dengan 
pemberian tugas. 
Dalam pembelajaran 
menggunakan media 
komputer dengan 
gambar tiga dimensi. 

2 Motivasi Pada kondisi awal siswa Pembelajaran sudah 
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Belajar Siswa belum aktif dalam 
pembelajaran, sehingga 
banyak siswa yang masih 
bercakap-cakap dan bahkan 
ada yang tidur-tidur dan 
masih ada yang tidak 
mengerjakan tugas dari 
guru. Dalam pembelajaran 
belum ada interaksi antara 
guru dengan siswa, rasa 
tanggung jawab pada siswa 
masih sangat kurang. 

dapat meningkatkan 
motivasi belajar pada 
siswa, siswa mulai 
aktif masuk sekolah, 
aktif bertanya dan 
aktif bekerja dalam 
kelompoknya. 
Berdasarkan lembar 
observasi motivasi 
belajar didapat hasil 
sebagai berikut: aspek 
kehadiran siswa ada 
100% pada kategori 
baik artinya pada 
siklus ini motivasi 
belajar untuk hadir 
dalam pembelajaran 
sebanyak 100% atau 
siswa hadir semua 
dalam pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru 
pada kategori baik 
sebanyak 66,67%, 
kategori kurang 
sebanyak 33,33%. 
Pada aspek ketiga 
yaitu keaktifan dalam 
kelompok pada 
kategori baik 
sebanyak 50% dan 
kategori kurang 
sebanyak 50%. Pada 
aspek tanggung jawab 
dalam pembelajaran 
terdapat 80% dan 
kategori kurang 
sebanyak 20% 

3 Prestasi 
belajar 

Nilai terendah pada kondisi 
awal 53 dan nilai tertinggi 
85 dengan nilai rerata 70,11. 

Nilai hasil gambar 
pada siswa  pada 
siklus 1 nilai terendah 
60 dan nilai tertinggi 
87 dengan nilai rerata 
74,26. 
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Dari Tabel 8 tesebut di atas tentang pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum dengan media komputer yang 

merupakan suatu metode yang menawarkan ide baru tentang bagaimana 

menciptkan lingkungan yang jauh lebih baik serta yang menjanjikan bagi 

pelajar dan mendukung mereka dalam mencapai kesuksesan, berangkat dari 

itu maka model pembelajaran Quantum dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan pembelajaran yang nyaman serta menarik. 

Pada pembelajaran siklus 1 dengan model pembelajaran Quantum 

dengan media komputer, siswa sudah mulai aktif dalam pembelajaran, mulai 

aktif bertanya pada guru, mulai aktif dalam kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil gambar sambungan kayu dan rasa tanggung jawab 

siswa dalam pembelajaran sudah mulai nampak terbukti banyak siswa yang 

sudah aktif mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, tetapi ada sebagian 

siswa yang belum juga mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. 

Pembelajaran pada siklus 1 masih ada juga siswa yang bercakap-cakap 

dengan temannya, hal ini dikarenakan penjelasan yang diberikan oleh guru 

belum juga dan diterima oleh siswa. 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai terrendah dari 53 

menjadi 60 atau mengalami peningkatan 13,20%. Nilai tertinggi terjadi 

peningkatan dari 85 menjadi 87 atau terjadi peningkatan 2,35% dan nilai 

rerata naik dari 70,1 menjadi 74,26 atau mengalami kenaikan sebesar 5,93% 

Berdasarkan hasil di atas masih banyak siswa yang mempunyai nilai 

di bawah KKM, sehingga perlu adanya tindakan pada siklus 2. Dengan 

model pembelajaran Quantum dengan menggunakan media komputer yang 

dibuat seefektif mungkin dengan membagi kelompok yang beranggotakan 5 

siswa dan pembelajaran dibuat sangat menyenangkan, sehingga diharapkan 

pada siklus 2 dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, karena itu 

peneliti berusaha untuk membimbing siswa dengan baik dan berusaha untuk 

mendorong motivasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum dengan media komputer seefektif mungkin. 
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C. Deskripsi Hasil Siklus 2 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada  tahap perencanaan Pembelajaran Siklus 1 dilaksanakan 

selama 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. Pada tahapan 

perencanaan tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tahap Persiapan Pembelajaran. 

1) Pada tahap persiapan pembelajaran guru menyiapkan mesin gambar 

yang diatur dengan sesuai dengan nomor absen dan seperangkat 

komputer serta LCD serta penempatan tempat duduk dibuat serapi 

mungkin agar suasana pembelajaran nyaman serta disertai dengan 

musik. 

2) Sosialisasi dan pengkondisian siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Dalam tahap ini mengatur siswa untuk duduk sesuai dengan no absen 

dan persiapan alat untuk menggambar. 

3) Menyiapkan Instrumen penelitian untuk pengamatan dan penelitian 

·  Lembar Observasi Motivasi Belajar. 

· Lembar  Penilaian 

4) Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan media 

konputer dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

· Guru mengabsen dan memberikan motivasi pada siswa dengan 

menjelaskan tentang keguanaan dari menggambar sambungan 

kayu dalam kehidupan sehari-hari. 

· Memotivasi kesiapan siswa. 

· Menjelaskan tujuan pembelajaran dan komptensi yang harus 

dicapai ,agar siswa mengetahui materi yang akan dikuasai selesai 

pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

· Menyampaikan materi pembelajaran dengan kompetensi 

sambungan kayu dengan media komputer dengan menberi 

warna-warna pada gambar agar siswa menarik. 
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· Tanya jawab tentang materi yang diasampaikan oleh guru. 

· Diadakan pembentukkan kelompok dalam mengerjakan tugas 

gambar serta presentasi terhadap tugas gambar. 

c) Kegiatan Penutup  

· Mengumpulkan tugas gambar dan mengadakan penilaian tentang 

hasil gambar untuk dikomentari dan dinilai. 

· Mengevaluasi kekurangan dan kesalahan selama proses belajar 

mengajar supaya tidak diulangi pada materi berikutnya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan yang pertama  guru memberikan gambaran materi dan 

memberi pertanyan ringan yang dapat memotivasi siswa. Pada 

pertemuan ini guru menjelaskan tentang cara menggambar sambungan 

kayu memanjang arah tegak. Pada pertemuan ini juga guru menjelaskan 

cara menggambar sambungan lidah lurus dada siku-siku dan dada 

miring. Pada pertemuan pertama guru membagi kelompok yang 

beranggotakan 6 siswa untuk mengadakan presentasi tentang hasil 

gambar. Pada pertemuan pertama guru juga memberi tugas tentang 

menggambar sambungan lidah lurus dada siku-siku dan dada miring 

secara kelompok, tetapi pengerjaannya tetap secara individu. 

b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, guru megumpulkan tugas pada pertemuan 

pertemuan untuk diadakan koreksi terhadap hasil gambar pada masing-

masing kelompok. Pada pertemuan ini juga guru menjelaskan tentang 

cara menggambar sambungan kayu lidah lurus silang, lidah miring dan 

lidah miring silang. Pada pertemuan ini juga guru menberi tugas tentang 

gambar sambungan lidah lurus silang dan lidah miring serta lidah miring 

silang dan memberi tugas pada kelompok untuk mengadakan presentasi 

cara membuat gambar dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Kelompok satu mempresentasikan cara menggambar sambungan 

kayu  lidah kurus dada siku-siku. 
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2) Kelompok dua mempresentasikan cara menggambar sambungan 

kayu lidah lurus dada miring. 

3) Kelompok tiga mempresentasikan cara menggambar sambungan 

kayu lidah lurus silang. 

4) Kelompok keempat mempresentasikan cara menggambar 

sambungan kayu lidah miring. 

5) Kelompok kelima mempresentasikan cara menggambar sambungan 

kayu lidah miring silang. 

Presentasi dengan menggunakan media Ms Power point sekaligus 

dengan media AutoCAD 

c. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan yang ketiga guru membagi hasil gambar pada siswa dan 

kelompok satu, dua, tiga melakukan presentasi dengan topik yang telah 

dilakukan minggu depan dan diadakan diskusi antar kelompok. 

d. Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat melanjutkan presentasi oleh kelompok empat 

dan kelompok lima dilanjutkan dengan diskusi pada akhir pelajaran. 

Pada kegiatan akhir pada pertemuan keempat guru meyimpulkan diskusi 

antar siswa.  Pada akhir pembelajaran diberi motivasi serta penghargaan 

pada gambar yang mendapat nilai bagus. 

3. Hasil Pengamatan 

Pada hasil pengamatan tentang motivasi belajar siswa, sebagian 

besar sudah terlibat dalam pembelajaran dan mulai aktif dalam diskusi serta 

sudah aktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

sehingga pembelajaran pada siklus 2 dirasakan benar-benar berkesan pada 

siswa. Pada pengamatan tentang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

ini  tidak ada siswa  yang tidur-tidur ataupun bercakap-cakap, sehingga 

membuat materi pelajaran yag disampaikan dengan model pembelajaran 

Quantum dengan media komputer dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  
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Pada pengamatan lembar observasi motivasi  belajar siswa 

didapatkan nilai prosentase motivasi belajar sebagai berikut: 

Tabel 9.  Prosentase Motivasi Belajar Siswa pada Siklus 2 
Aspek Yang Dinilai Baik Kurang 
Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
Interaksi dengan guru dalam pembelajaran 83,33% 16,67% 
Keaktifan dalam kelompok 66,67% 33,33% 
Tanggung Jawab dalam Pembelajaran 90% 10% 

 

Berdasarkan Tabel 9 tentang prosentase motivasi belajar pada siklus 

1 dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada 

kategori baik artinya pada siklus ini motivasi belajar untuk hadir dalam 

pembelajaran sebanyak 100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, 

karena siswa terespon baik selama pembelajaran, sedangkan pada aspek 

interaksi dengan guru pada kategori baik 83,33%, kategori kurang sebanyak 

16,67%. Pada aspek ketiga yaitu keaktifan dalam kelompok pada kategori 

baik sebanyak 66,27% dan kategori kurang sebanyak 33,33%. Pada aspek 

tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat kategori baik 90% dan 

kategori kurang sebanyak 10%. Adapun diagram prosentase motivasi belajar 

siswa  sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Diagram Balok Prosentase Motivasi Belajar  pada Siklus 2 
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Sedangkan pada tes prestasi belajar dengan menggunakan nilai tugas 

gambar 1, tugas gambar 2, tugas gambar 3 didapat nilai sebagai berikut: 

           Tabel 10.  Nilai Prestasi Belajar Siklus 2 
No Uraian Nilai  Ulangan 
1 Nilai Terrendah 67 
2 Nilai Tertinggi 88 
3 Nilai Rerata 79,2 
4 Rentang Nilai 21 

 

Dalam siklus 2 terlihat adanya peningkatan dimana  nilai terendah 

67 dan nilai tertinggi 94 untuk mengetahui nilai interval nilai hasil gambar 

siklus 2 dapat dilihat pada Tabel 11. 

            Tabel 11.  Interval Nilai Prestasi Belajar pada Siklus 2 
 

No Interval Frekuensi 

1 66-70 3 

2 71-75 11 

3 76-80 5 

4 81-85 4 

5 86-90 7 

Jumlah 30 

Pada interval nilai hasil gambar pada siklus 2 siswa sudah mencapai 

KKM adalah 27 anak. Adapun interval nilai ulangan harian dapat disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Gambar 8.  Diagram Balok  Nilai Ulangan  pada Siklus 2 

4. Refleksi 

Penerapan model pembelajaran Quantum dengan media komputer  

pada siklus 2 terjadi peningkatan dari siklus 1, seperti terlihat pada Tabel 12 

berikut: 

Tabel 12.  Refleksi dari Siklus 1 ke Siklus 2 

No Uraian Siklus 1 Siklus 2 

1 Tindakan Dalam pembelajaran 
menggunakan model 
pembelajaran Quantum 
dengan media komputer 
dengan cara klasikal dan 
belum ada presentasi. 

Dalam pembelajaran 
dengan model 
pembelajaran 
Quantum dengan 
media komputer 
dengan membagi 
siswa menjadi 5 
kelompok yang 
beranggoatakan 6 
siswa dan tiap 
kelompok diadakan 
presentasi dengan 
materi yang berbeda. 
 
 

2 Motivasi 
Belajar Siswa 

Pada siklus 1 siswa sudah 
sangat antusias dalam 
pembelajaran, media yang 
disampaikan dalam 

Siswa sudah berusaha 
aktif dalam 
pembelajaran, siswa 
sudah aktif dalam 
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pembelajaran yang 
berbentuk  3 dimensi 
membuat sangat aktif dalam 
mendengarkan penjelasan 
dari guru, siswa juga sudah 
aktif dalam diskusi dan 
bertanya pada guru. Pada 
sebagian siswa masih ada 
yang bercakap-cakap dengan 
teman lain, rasa tanggung 
jawab dalam pembelajaran 
sudah mulai nampak terbukti 
hanya ada 4 siswa yang tidak 
mengumpulkan tepat waktu. 
Berdasarkan lembar 
pengamatan motivasi belajar 
didapat hasil berikut aspek 
kehadiran siswa ada 100% 
pada kategori baik artinya 
pada siklus ini motivasi 
belajar untuk hadir dalam 
pembelajaran sebanyak 
100% atau siswa hadir 
semua dalam pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru pada 
kategori baik sebanyak 
66,67%, kategori kurang 
sebanyak 33,33%. Pada 
aspek ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada 
kategori baik sebanyak 50% 
dan kategori kurang 
sebanyak 50%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat 80% 
dan kategori kurang 
sebanyak 20%. 

diskusi karena pada 
siklus 2 kelompok 
yang terdiri dari 6 
siswa menbuat diskusi 
antar kelompok 
semakin aktif, 
sehingga terjadi 
peningkatan motivasi  
belajar siswa. Adapun 
penilaian pada lembar 
observasi dengan hasil 
sebagai berikut: aspek 
kehadiran siswa ada 
100% pada kategori 
baik artinya pada 
siklus ini motivasi 
belajar untuk hadir 
dalam pembelajaran 
sebanyak 100% atau 
siswa hadir semua 
dalam pembelajaran, 
karena siswa terespon 
baik selama 
pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru 
pada kategori baik 
83,33%, kategori 
kurang sebanyak 
16,67%. Pada aspek 
ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada 
kategori baik 
sebanyak 66,27% dan 
kategori kurang 
sebanyak 33,33%. 
Pada aspek tanggung 
jawab dalam 
pembelajaran terdapat 
kategori baik 90% dan 
kategori kurang 
sebanyak 10%. 

3 Prestasi 
belajar 

Nilai hasil tugas gambar 
pada tugas 1, 2, 3 pada 
Siklus 1 nilai terendah 60 
dan nilai tertinggi 87 dengan 

 Nilai hasil tugas 
gambar pada tugas 1, 
2, 3 pada Siklus 2 
terjadi peningkatan  
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nilai rerata 74,26. nilai terendah dari  60 
menjadi 67 atau 
meningkat sebesar 
13,2%  dan nilai 
tertinggi  terjadi 
peningkatan dari 87 
menjadi 88 atau 
meningkat sebesar 
1,14%, sedangkan 
nilai rata-rata terjadi 
peningkatan dari 
74,26 menjadi 79,2 
atau meningkat 
sebesar  6,65%. 

 

Berdasarkan tabel 12 tesebut di atas tentang pembelajaran 

menggunakan model Quantum dengan media komputer sudah mulai 

berjalan lancar siswa sudah aktif dalam pembelajaran, mereka sudah aktif 

dalam berdiskusi, aktif bertanya serta aktif menjawab. Pada siklus 2 

pembagian kelompok yang beranggotakan 6 orang membuat siswa 

mempunyai rasa tanggung jawab besar, sehingga dalam kerja kelompok 

terasa lebih aktif, sehingga tidak ada yang bercakap- cakap ataupun tidur-

tidur, sehingga pada pembelajaran siklus 2 dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Adapun peningkatan motivasi belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

dapat kita lihat pada Tabel 13 berikut: 

Tabel 13.  Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dari siklus 1 ke siklus 2. 
 

No Aspek Siklus 1 Siklus 2 

Baik  Kurang Baik Kurang 

1. 1 100% 0% 100% 0% 

2. 2 66,67% 33,33% 83,33% 16,67% 

3. 3 50% 50% 66,67% 33,33% 

4. 4 80% 20% 90% 10% 

Adapun diagram peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus 1 

ke siklus 2  sebagai berikut: 
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Gambar 9.  Peningkatan Motivasi  Belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai tertinggi dari 87 

menjadi 88 atau mengalami peningkatan sebesar 1,14%, sedangkan pada 

nilai terendah  terjadi peningkatan dari nilai 60 menjadi 67 atau mengalami 

peningkatan sebesar 13,2% dan nilai rerata terjadi peningkatan dari 74,26 

menjadi 79,2 atau mengalami peningkatan sebesar 6,65%. Adapun 

Peningkatan Prestasi Belajar dari siklus 1 ke siklus 2 dapat kita lihat pada 

Tabel 14 sebagai berikut: 

Tabel 14.  Peningkatan Prestasi Belajar dari Siklus 1 ke Siklus 2 
 

 
No 

 

 
Interval 

 
Siklus 1 

 
Siklus 2 

1 56-60 2 0 

2 61-65 0 0 

3 66-70 8 3 

4 71-75 10 11 

5 76-80 2 5 

6 81-85 2 4 

7 86-90 4 7 

Jumlah 30 30 
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            Adapun diagram peningkatan prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 

2 dapat disajikan pada gambar 10 sebagai berikut: 

 

Gambar 10.  Peningkatan Prestasi Belajar dari Siklus 1 ke Siklus 2 

D. Deskripsi Siklus 3 

1. Perencanaan  Tindakan 

Pada  tahap perencanaan Pembelajaran Siklus 1 dilaksanakan 

selama 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. Pada tahapan 

perencanaan tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tahap Persiapan Pembelajaran. 

1) Pada tahap persiapan pembelajaran guru menyiapkan mesin gambar 

yang diatur dengan sesuai dengan nomor absen dan seperangkat 

komputer serta LCD serta penempatan tempat duduk dibuat serapi 

mungkin agar suasana pembelajaran nyaman serta disertai dengan 

musik. 

2) Sosialisasi dan pengkondisian siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Dalam tahap ini mengatur siswa untuk duduk sesuai dengan no absen 

dan persiapan alat untuk menggambar. 

3) Menyiapkan Instrumen penelitian untuk pengamatan dan penelitian 

·  Lembar Observasi Motivasi Belajar. 

· Lembar  Penilaian 
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4) Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan media 

konputer dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

· Guru mengabsen dan memberikan motivasi pada siswa dengan 

menjelaskan tentang keguanaan dari menggambar sambungan 

kayu dalam kehidupan sehari-hari. 

· Memotivasi kesiapan siswa. 

· Menjelaskan tujuan pembelajaran dan komptensi yang harus 

dicapai ,agar siswa mengetahui materi yang akan dikuasai selesai 

pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

· Menyampaikan materi pembelajaran dengan kompetensi 

sambungan kayu dengan media komputer dengan menberi 

warna-warna pada gambar agar siswa menarik. 

· Tanya jawab tentang materi yang diasampaikan oleh guru. 

 

c) Kegiatan Penutup  

· Mengumpulkan tugas gambar dan mengadakan penilaian tentang 

hasil gambar untuk dikomentari dan dinilai. 

· Mengevaluasi kekurangan dan kesalahan selama proses belajar 

mengajar supaya tidak diulangi pada materi berikutnya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

b. Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan yang pertama  guru memberikan gambaran materi dan 

memberi pertanyan ringan yang dapat memotivasi siswa. Pada 

pertemuan ini guru menjelaskan dengan media komputer tentang 

sambungan kayu menyudut siku pada sambungan kayu dengan coak ½ 

tebal kayu dan sambungan dengan lubang dan purus terbuka. Pada 

pertemuan ini guru menjelaskan dengan selangkah demi selangkah 

dalam menggambar dengan media komputer. Pada akhir pertemuan guru 
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menberikan tugas tentang menggambar sambungan dengan coak ½ tebal 

kayu dan sambungan dengan lubang dan purus terbuka. 

b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, guru mengumpulkan tugas pada pertemuan 

pertama, pada pertemuan ini guru menjelaskn tentang cara menggambar 

sambungan kayu dengan ekor burung terbuka dan sambungan kayu 

dengan ekor burung tertutup yang dijelaskan dengan selangkah demi 

selangkah agar hasil gambar siswa dapat mencapai nilai kompeten. Pada 

pertemuan yang kedua guru menbagi kelompok yang beranggotakan 4 

siswa agar kerja kelompok lebih optimal, dalam mengerjakan setiap 

siswa mendapat tugas yang berbeda tetapi dikerjakan dalam kelompok, 

dengan harapan terjadi tanya jawab dalam kelompok. Pada akhir 

pertemuan guru menghimbau siswa untuk melanjutkan tugas di rumah. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan yang ketiga guru mengumpulkan tugas yang diberikan 

pada pertemuan kedua, dilanjutkan dengan menjelaskan sambungan 

kayu menyudut miring dengan menggunakan media komputer. Pada 

pertemuan ini guru memberi tugas yang sama pada tiap kelompok untuk 

mengerjakan gambar dengan tiap siswa dalam kelompok mengerjakan 

tugas yang berbeda, kecuali pada kelompok delapan yang beranggotakan 

2 siswa, maka tiap siswa mendapat tugas 2 gambar sekaligus. Dalam 

pertemuan ini tugas gambar dikerjakan dengan kelompok dengan 

harapan siswa dalam kelompok dapat menbantu kesulitan siswa lain. 

d. Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat guru memanggil kelompok yang sudah siap 

untuk melakukan presentasi sekaligus mengumpulkan hasil gambar. 

Pada pertemuan ini tiap siswa dalam kelompok mempresentasikan hasil 

gambar masing-masing dengan topik yang berbeda, misal siswa pertama 

mempresentasikan cara menggambar sambungan kayu sudut miring gigi 

tunggal, siswa kedua menggambar sambungan kayu dengan sudut 

miring gigi ganda dan siswa ketiga dengan menggambar dengan sudut 
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miring tumit serta siswa keempat dengan menggambar sambungan kayu 

sudut miring gigi tumit. Pada kelompok delapan setiap siswa 

mempresentasi dua hasil gambar sekaligus dikarenakan anggota 

kelompok sebanyak 2 siswa. Pada akhir pertemuan guru menyimpulkan 

hasil diskusi serta presentasi dari kelompok. 

3. Hasil Pengamatan 

Pada hasil pengamatan tentang motivasi belajar siswa, sebagian 

besar sudah terlibat dalam pembelajaran dan mulai aktif dalam diskusi serta 

sudah aktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

sehingga pembelajaran pada siklus 3 dirasakan benar-benar berkesan pada 

siswa. Pada siklus 3 pembelajaran dibuat dengan suasana santai, di mana 

pada waktu mengerjakan tugas dari guru dengan diiringi musik agar suasana 

terkesan santai dan menyenagkan. Pada siklus 3 yang merupakan akhir dari 

tindakan guru memberi tugas dalam kelompok hanya saja presentasi 

dilakukan oleh tiap siswa dalam kelompok dengan topik gambar yang 

berbeda, dengan harapan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran 

benar-benar tertanam. 

Pada pengamatan lembar observasi motivasi  belajar siswa yang 

dilakukan penilaian oleh kolaborator selama pembelajaran didapatkan nilai 

prosentase motivasi belajar sebagai berikut: 

Tabel 15.  Prosentase Motivasi Belajar Siswa pada Siklus 3 
Aspek Yang Dinilai Baik Kurang 
Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
Interaksi dengan guru dalam pembelajaran 90% 10% 
Keaktifan dalam kelompok 83,33% 16,67% 
Tanggung Jawab dalam Pembelajaran 100% 0% 

 

Berdasarkan Tabel 15 tentang prosentase motivasi belajar pada 

siklus 3 dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada 

kategori baik artinya pada siklus ini motivasi belajar untuk hadir dalam 

pembelajaran sebanyak 100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, 

karena siswa terespon baik selama pembelajaran, sedangkan pada aspek 

interaksi dengan guru pada kategori baik 90%, kategori kurang sebanyak 
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10%. Pada aspek ketiga yaitu keaktifan dalam kelompok pada kategori baik 

sebanyak 83,33% dan kategori kurang sebanyak 16,67%. Pada aspek 

tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat kategori baik 100%. Adapun 

diagram prosentase motivasi belajar siswa  sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Diagram Balok Prosentase Motivasi Belajar  pada Siklus 3 

Sedangkan pada tes prestasi belajar dengan menggunakan nilai tugas 

gambar 1, tugas gambar 2, tugas gambar 3 didapat nilai sebagai berikut: 

           Tabel 16.  Nilai Hasil Gambar  Siklus 3 
No Uraian Nilai  Ulangan 
1 Nilai Terendah 75 
2 Nilai Tertinggi 90 
3 Nilai Rerata 85,1 
4 Rentang Nilai 15 

 

Dalam siklus 3 terlihat adanya peningkatan dimana  nilai terendah 

75 dan nilai tertinggi 90 untuk mengetahui nilai interval nilai hasil gambar 

siklus 2 dapat dilihat pada Tabel 17. 
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            Tabel 17.  Interval Nilai Hasil Gambar  pada Siklus 3 

No Interval Frekuensi 

1 71-75 4 

2 76-80 3 

3 81-85 6 

4 86-90 17 

Jumlah 30 

 

Pada interval nilai hasil gambar pada siklus 3 siswa 30 siswa sudah 

mencapai nilai KKM atau 100% tuntas. Adapun interval nilai gambar dapat 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 12.  Diagram Balok  Nilai Hasil Gambar pada Siklus 3 

4. Refleksi 

Penerapan model pembelajaran Quantum dengan media komputer  

pada siklus 3 terjadi peningkatan dari siklus 2, seperti terlihat pada Tabel 18 

berikut: 
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Tabel 18.  Refleksi dari Siklus 2 ke Siklus 3 

No Uraian Siklus 2 Siklus 3 

1 Tindakan Dalam pembelajaran dengan 
model pembelajaran 
Quantum dengan media 
komputer dengan membagi 
siswa menjadi 5 kelompok 
yang beranggoatakan 6 siswa 
dan tiap kelompok diadakan 
presentasi dengan materi 
yang berbeda. 
 
 

Dalam pembelajaran 
dengan model 
pembelajaran 
Quantum dengan 
media komputer 
dengan membagi 
siswa menjadi 8 
kelompok yang 
beranggoatakan 4 
dengan kelompok 
kedelapan 
beranggotakan 2 
siswa. Pada 
pembelajaran 
diadakan presentasi 
setiap siswa dalam 
kelompok dengan 
topik gambar yang 
berbeda. Dalam 
pembelajaran 
diperdengarkan musik 
pada waktu 
mengerjakan tugas. 
 
 

2 Motivasi 
Belajar Siswa 

Siswa sudah berusaha aktif 
dalam pembelajaran, siswa 
sudah aktif dalam diskusi 
karena pada siklus 2 
kelompok yang terdiri dari 6 
siswa menbuat diskusi antar 
kelompok semakin aktif, 
sehingga terjadi peningkatan 
motivasi  belajar siswa. 
Adapun penilaian pada 
lembar observasi dengan 
hasil sebagai berikut: aspek 
kehadiran siswa ada 100% 
pada kategori baik artinya 
pada siklus ini motivasi 
belajar untuk hadir dalam 
pembelajaran sebanyak 
100% atau siswa hadir 

Siswa suadah aktif 
dalam pembelajaran, 
siswa sudah bagus 
dalam berinteraksi 
dengan guru. Dalam 
pembelajaran dengan 
musik dalam 
mengerjakan  tugas 
menbuat siswa lebih 
terasa santai. Pada 
pembelajaran dibagi 
kelompok yang 
beranggotakan 4 
siswa kecuali 
kelompok 8 
beranggotakan 2 
siswa. Tugas 
presentasi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

                                 
 

79 

semua dalam pembelajaran, 
karena siswa terespon baik 
selama pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru pada 
kategori baik 83,33%, 
kategori kurang sebanyak 
16,67%. Pada aspek ketiga 
yaitu keaktifan dalam 
kelompok pada kategori baik 
sebanyak 66,27% dan 
kategori kurang sebanyak 
33,33%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat 
kategori baik 90% dan 
kategori kurang sebanyak 
10%. 

diberikan pada tiap 
siswa dalam 
kelompok membuat 
aspek tanggung jawab 
dalam pembelajaran 
sangar besar, setiap 
anak akan 
menampilkan tugas 
sebagus mungkian. 
Adapun penilaian 
observasi oleh 
kolaborator selama 
pembelajaran 
berlangsung didapat 
hasil sebagai berikut : 
Pada aspek kehadiran 
siswa 100% hadir 
dalam pembelajaran 
artinya siswa 
termotivasi dalam 
kegiatan belajar 
mengajar. Pada aspek 
interaksi dengan guru 
pada kategori baik 
90%, kategori kurang 
sebanyak 10%. Pada 
aspek ketiga yaitu 
keaktifan dalam 
kelompok pada 
kategori baik 
sebanyak 83,33% dan 
kategori kurang 
sebanyak 16,67%. 
Pada aspek tanggung 
jawab dalam 
pembelajaran terdapat 
kategori baik 100%. 

3 Prestasi 
belajar 

Nilai hasil tugas gambar 
pada tugas 1, 2, 3 serta 
presentasi pada Siklus 2 nilai 
terendah 67 dan nilai 
tertinggi 88 dengan nilai 
rerata 79,2. 

 Nilai hasil tugas 
gambar  1, 2, 3 dan 
nilai presentasi pada 
siklus 3 nilai terendah 
75 dan nilai tertinggi 
90 dengan nilai rerata 
85,1. 
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Berdasarkan Tabel 18  tesebut di atas tentang pembelajaran 

menggunakan model Quantum dengan media komputer sudah  berjalan 

lancar siswa sudah aktif dalam pembelajaran, mereka sudah aktif dalam 

berdiskusi, aktif bertanya serta aktif menjawab. Pada siklus 3 pembagian 

kelompok yang beranggotakan 4 orang kecuali pada kelompok 8 

beranggotakan 2 siswa, membuat pembelajaran dalam siklus 3 sangat  

terkondisi bagus karena setiap siswa mempunyai rasa tanggung jawab yang 

besar dalam mengerjakan tugas oleh, di mana siklus ini setiap siswa 

mendapat tugas yang berbeda walaupun mereka mengerjakan tugas dengan 

kelompok. Pada siklus 3 siswa sudah terbiasa aktif dalam bertanya pada 

guru serta siswa sudah bagus dalam kerja kelompok diskusi antar teman  

dalam hal tugas gambar, sehingga pada pembelajaran siklus 3 yang 

merupakan akhir dari tindakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Adapun peningkatan motivasi belajar dari siklus 2 ke siklus 3 dapat kita 

lihat pada Tabel 19 berikut: 

Tabel 19.  Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dari siklus 2 ke siklus 3. 
 

No Aspek Siklus 2 Siklus 3 

Baik  Kurang Baik Kurang 

1. 1 100% 0% 100% 0% 

2. 2 83,33% 16,67% 90% 10% 

3. 3 66,67% 33,33% 83,33% 16,67% 

4. 4 90% 10% 100% 10% 

 

Adapun diagram peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus 2 

ke siklus 3  sebagai berikut: 
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Gambar 13.  Peningkatan Motivasi  Belajar dari siklus 2 ke siklus 3 

 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai tertinggi dari 88 

menjadi 89 atau mengalami peningkatan sebesar 1,14%, sedangkan pada 

nilai terendah  terjadi peningkatan dari nilai 67 menjadi 75 atau mengalami 

peningkatan sebesar 11,94% dan nilai rerata terjadi peningkatan dari 79,2 

menjadi 85,1 atau mengalami peningkatan sebesar 7,44%. Adapun 

Peningkatan Prestasi Belajar dari siklus 2 ke siklus 3 dapat kita lihat pada 

Tabel 20 sebagai berikut: 

Tabel 20.  Peningkatan Prestasi Belajar dari Siklus 2 ke Siklus 3 
 

 
No 

 

 
Interval 

 
Siklus 2 

 
Siklus 3 

1 66-70 3 0 

2 71-75 11 4 

3 76-80 5 3 

4 81-85 4 6 

5 86-90 7 17 

Jumlah 30 30 
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  Adapun diagram peningkatan prestasi belajar dari siklus 2 ke siklus 

3 dapat disajikan pada gambar 13 sebagai berikut: 

 

Gambar 14.  Peningkatan Prestasi Belajar dari Siklus 2 ke Siklus 3 

 

E. Pembahasan  

Tabel 21. Pembahasan dari Kondisi Awal, Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3 

1. Tindakan 
 
No Tahapan Uraian 
1 Kondisi Awal Dalam pembelajaran hanya dengan ceramah 

saja dan menggunakan media papan tulis serta 
buku pegangan siswa. 

2 Siklus 1 Dalam pembelajaran sudah menggunakan 
model pembelajaran Quantum  yang 
didalamnya ada metode diskusi tanya jawab 
serta dengan pemberian tugas. Dalam 
pembelajaran menggunakan media komputer 
dengan gambar tiga dimensi 

3 Siklus 2 Dalam pembelajaran dengan model 
pembelajaran Quantum dengan media 
komputer dengan membagi siswa menjadi 5 
kelompok yang beranggoatakan 6 siswa dan 
tiap kelompok diadakan presentasi dengan 
materi yang berbeda. 
 

4 Siklus 3 Dalam pembelajaran dengan model 
pembelajaran Quantum dengan media 
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komputer dengan membagi siswa menjadi 8 
kelompok yang beranggoatakan 4 dengan 
kelompok kedelapan beranggotakan 2 siswa. 
Pada pembelajaran diadakan presentasi setiap 
siswa dalam kelompok dengan topik gambar 
yang berbeda. Dalam pembelajaran 
diperdengarkan musik pada waktu 
mengerjakan tugas. 
 
 

 
 
2. Motivasi Belajar Siswa 

 
No Tahapan Uraian 
1 Kondisi Awal Siswa tidak antusias dalam kegiatan 

pembelajaran terbukti siswa banyak tidur-tidur 
dan bercakap-cakap dengan teman 
lainnya.Siswa belum berinteraksi dengan guru 
pada pembelajaran. 

2 Siklus 1 Siswa sudah mulai aktif dalam pembelajaran 
karena pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Quantum dengan media 
komputer  dengan tampilan tiga dimensi 
membuat siswa aktif dalam pembelajaran 
karena media pembelajaran ini masih terasa 
asing bagi siswa, tetapi pada pembelajaran ini 
membuat interaksi siswa lebih bagus. Pada 
siklus 1 rasa tanggung jawab siswa dalam 
mengumpulkan tugas masih ada 4 siswa yang 
belum mengumpulkan tugas tepat waktu. Pada 
pengamatan lembar observasi didapat hasil 
sebagai berikut aspek kehadiran siswa ada 
100% pada kategori baik artinya pada siklus 
ini motivasi belajar untuk hadir dalam 
pembelajaran sebanyak 100% atau siswa hadir 
semua dalam pembelajaran, sedangkan pada 
aspek interaksi dengan guru pada kategori 
baik sebanyak 66,67%, kategori kurang 
sebanyak 33,33%. Pada aspek ketiga yaitu 
keaktifan dalam kelompok pada kategori baik 
sebanyak 50% dan kategori kurang sebanyak 
50%. Pada aspek tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat 80% dan kategori 
kurang sebanyak 20% 

3 Siklus 2 Siswa sudah mulai banyak aktif dalam 
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pembelajaran, siswa mulai aktif bertanya, aktif 
menjawab, bahkan  dalam tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas dari guru sehingga 
pembelajaran pada siklus 2 dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Pembentukan kelompok yang mempunyai 
anggota 6 siswa membuat pembelajaran ini 
semakin meningkat motivasi belajar siswa. 
Presentasi yang diasakan pada siklus 2 
menbuat rasa tanggung jawab dan keaktifabn 
dalam pembelajaran semakin meningkat. 
Berdasarkan pengamatan dengan lembar 
observasi motivasi belajar didapatkan hasil 
aspek kehadiran siswa ada 100% pada 
kategori baik artinya pada siklus ini motivasi 
belajar untuk hadir dalam pembelajaran 
sebanyak 100% atau siswa hadir semua dalam 
pembelajaran, karena siswa terespon baik 
selama pembelajaran, sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru pada kategori baik 
83,33%, kategori kurang sebanyak 16,67%. 
Pada aspek ketiga yaitu keaktifan dalam 
kelompok pada kategori baik sebanyak 
66,67% dan kategori kurang sebanyak 
33,33%. Pada aspek tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat kategori baik 90% dan 
kategori kurang sebanyak 10%. 

4 Siklus 3 Siswa sudah aktif dalam pembelajaran, siswa 
sudah bagus dalam berinteraksi dengan guru. 
Dalam pembelajaran dengan musik dalam 
mengerjakan  tugas menbuat siswa lebih 
terasa santai. Pada pembelajaran dibagi 
kelompok yang beranggotakan 4 siswa kecuali 
kelompok 8 beranggotakan 2 siswa. Tugas 
presentasi yang diberikan pada tiap siswa 
dalam kelompok membuat aspek tanggung 
jawab dalam pembelajaran sangar besar, 
setiap anak akan menampilkan tugas sebagus 
mungkian. Adapun penilaian observasi oleh 
kolaborator selama pembelajaran berlangsung 
didapat hasil sebagai berikut : 
Pada aspek kehadiran siswa 100% hadir dalam 
pembelajaran artinya siswa termotivasi dalam 
kegiatan belajar mengajar. Pada aspek 
interaksi dengan guru pada kategori baik 90%, 
kategori kurang sebanyak 10%. Pada aspek 
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ketiga yaitu keaktifan dalam kelompok pada 
kategori baik sebanyak 83,33% dan kategori 
kurang sebanyak 16,67%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat 
kategori baik 100%. 

5 Refleksi kondisi 
Awal Ke Kondisi 
Akhir 

Dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi 
peningkatan motivasi belajar siswa  dalam 
proses pembelajaran dengan model 
pembelajaran Quantum  dengan menggunakan 
media komputer dan dengan presentasi 
pengamatan pada keempat aspek,  pada 
kategori baik pada semua aspek terjadi 
peningkatan, sedangkan pada kategori kurang 
terjadi penurunan. Adapun peningkatan pada 
kategori baik pada keempat aspek adalah: 
aspek kehadiran tidak terjadi peningkatan 
berarti siswa terespon baik dalam 
pembelajaran dengan media komputer. Pada 
aspek interaksi dengan guru pada kategori 
baik terjadi peningkatan dari 66,67% menjadi 
90% atau mengalami peningkatan 34,99%, 
sedangkan pada aspek keaktifan dalam 
kelompok pada kategori baik terjadi 
peningkatan dari 50% menjadi 83,33%  atau 
mengalami peningkatan sebesar 66,66%, 
sedangkan pada aspek  tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat peningkatan pada 
kategori baik dari 80% menjadi 100% atau 
mengalami peningkatan sebesar 25%.  

 
3. Prestasi Belajar Siswa 

 
 
No Tahapan  Uraian 
1 Kondisi Awal Nilai hasil gambar  dengan nilai terendah 53 

dan nilai tertinggi 85 serta nilai reratanya 70,1. 
2 Siklus 1 Nilai hasil gambar dengan nilai terendah 60 

dan nilai tertinggi 87 dengan nilai reratanya 
74,26 

3 Siklus 2 Nilai hasil gambar dengan nilai terendah 67 
dan nilai tertinggi 88 dengan nilai rerata 79,2. 

4 Siklus 3 Nilai hasil gambar dengan nilai terendah 75 
dan nilai tertinggi 89 dengan nilai rerata 85,1. 

5 Refleksi dari 
Kondisi Awal ke 
Kondisi Akhir 

Dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi 
peningkatan prestasi belajar dari rata-rata  70,1 
menjadi nilai rata- rata 85,1 atau terjadi 
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peningkatan sebesar 21,39% dan nilai terendah 
dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi 
peningkatan dari 53 menjadi 75 atau 
meningkat sebesar 41,50% serta pada nilai 
tertinggi terjadi peningkatan dari 85 menjadi 
89 atau meningkat menjadi4,7%. 

 
 
 

F. Hasil Tindakan 

Pada pembelajaran dengan mengunakan model Quantum dengan 

media komputer dengan gambar 3 dimensi  sangat membuat siswa tertarik 

dalam memahami konsep menggambar sambungan kayu, seolah-olah siswa 

dapat melihat benda aslinya, sehingga dengan metode pembelajaran 

Quantum dengan media komputer dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Pada pembelajaran dengan mengunakan model Quantum dengan 

media komputer dengan gambar 3 dimensi ternyata berdasarkan lembar 

observasi motivasi belajar siswa dapat meningkatkan keempat aspek 

penilaian motivasi belajar pada kategori baik. Sedangkan pengamatan yang 

dilakukan oleh kolaborator, siswa sudah berinteraksi dengan siswa lain, 

siswa lebih aktif bertanya dan siswa juga lebih aktif untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Pada pembelajaran ini walaupun terjadi peningkatan 

motivasi belajar, karena bentuk pembelajaran masih terasa bagi siswa, 

sehingga pada siklus 1 masih terjadi siswa yang bercakap-cakap atau 

mereka hanya sebagai pendengar saja. 

Pada nilai prestasi juga terjadi peningkatan nilai rerata dari 70,1 

menjadi 85,1 sehingga secara teoritik pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum dengan media komputer dengan gambar 3 dimensi terjadi 

peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar. 

Pada pembelajaran dengan  menggunakan model Quantum dengan 

media komputer dengan gambar 3 dimensi  ternyata secara empirik didapat 

hasil sebagai berikut:  
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a. Motivasi belajar siswa dari siklus 1 terjadi peningkatan motivasi belajar 

siswa dengan terbukti pada penilaian lembar observasi terjadi 

peningkatan kategori baik pada keempat aspek yang dinilai yaitu: aspek 

kehadiran tidak terjadi peningkatan berarti siswa terespon baik dalam 

pembelajaran dengan media komputer. Pada aspek interaksi dengan guru 

pada kategori baik terjadi peningkatan dari 66,67% menjadi 90% atau 

mengalami peningkatan 34,99%, sedangkan pada aspek keaktifan dalam 

kelompok pada kategori baik terjadi peningkatan dari 50% menjadi 

83,33%  atau mengalami peningkatan sebesar 66,66%, sedangkan pada 

aspek  tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat peningkatan pada 

kategori baik dari 80% menjadi 100% atau mengalami peningkatan 

sebesar 25%.  

b. Prestasi belajar siswa terjadi peningkatan dari kondisi awal ke kondisi 

akhir terjadi peningkatan nilai rerata dari nilai rerata 70,1 menjadi 85,1 

atau terjadi peningkatan sebesar 21,39%. 
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BAB V 

Simpulan, Implikasi dan Saran 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dengan mengunakan  model Quantum dengan media 

komputer pada kompetensi menggambar sambungan kayu pada kelas X 

TKK semester II tahun pelajaran 2009/2010 yang merupakan model 

pembelajaran yang menbuat siswa senang dan tidak terbebani dalam 

pembelajaran dengan menbawa mereka kedalam dunia nyata  dapat 

meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan lembar pengamatan 

motivasi belajar terjadi peningkatan  pada aspek interaksi dengan guru, 

aspek keaktifan, aspek tanggung jawab dalam pembelajaran serta aspek 

kehadiran. 

b. Pembelajaran dengan mengunakan  model Quantum dengan media 

komputer pada kompetensi menggambar sambungan kayu pada kelas X 

TKK pada semester II tahun pelajaran 2009/2010 dapat meningkatkan 

prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 3  terjadi peningkatan  nilai 

terendah dari  60 menjadi 75  dan nilai tertinggi  terjadi peningkatan dari 

87 menjadi 89, sedangkan nilai rata-rata terjadi peningkatan dari 74,26 

menjadi 85,1. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat peneliti 

sampaikan adalah: 

a. Pembelajaran dengan model Quantum dengan media komputer yang 

merupakan bentuk pembelajaran yang memotivasi siswa dengan metode 

pembelajaran  yang dapat menumbuhkan minat,alami serta ada 

penerapan konsepdan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada kelas X TKK pada kompetensi menggambar sambungan 

kayu . 
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b. Pembelajaran dengan model Quantum dengan media komputer yang 

merupakan adalah sebuah program yang menanamkan konsep serta 

prinsip dalam penguasaan konsep menggambar dengan suasana siswa 

dengan senang  dapat meningkatkan prestasi belajar pada kelas X TKK 

pada kompetensi menggambar sambungan kayu. 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka 

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Dengan pembelajaran dengan model Quantum dengan media 

komputer yang merupakan pembelajaran yang menarik hendaknya 

siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. 

b. Dalam pembelajaran dengan model Quantum dengan media 

komputer yang merupakan pembelajaran yang berbasis komputer 

hendaknya siswa dapat menemukan suatu konsep menggambar yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2. Bagi Guru 

a. Dalam penggunaan model Quantum dengan media komputer 

hendaknya guru memberikan apersepsi yang mendorong siswa untuk 

belajar menggambar teknik bangunan sehingga motivasi belajar 

siswa dan prestasi belajar siswa dapat meningkat.  

b.  Perlunya model  Quantum dengan media komputer dapat 

dikembangkan lebih luas dan bermanfaat bagi pembelajaran. 
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