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ABSTRAK 
 

Karyono, S810908514, Pengaruh Model Quantum Learning terhadap Pencapaian 
Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan Memperhatikan Minat 
Belajar (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas XI Semester 1 Sekolah Menengah Atas 
Negeri Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2009/2010. Thesis : Program Studi 
Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2009). 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan pencapaian 
kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara penerapan 
model quantum learning dengan model pembelajaran ekspositori, (2) Perbedaan 
pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara 
siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan rendah. (3) Interaksi pengaruh 
terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan antara model 
pembelajaran dan minat belajar. 

 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Siswa Kelas XI Semester 1 Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten 
Kebumen Tahun Pelajaran 2009/2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik multi stage cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini 
sejumlah 153 siswa yang mewakili populasinya. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam bentuk pilihan ganda serta angket untuk mengumpulkan 
data minat belajar. Untuk mengetahui ketepatan dan kesahihan instrumen dilakukan 
uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas pada tes pencapaian kompetensi mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digunakan korelasi Product Moment dari 
Pearson dan uji reliabilitas menggunakan KR-20. Uji validitas dan reliabilitas pada 
angket digunakan korelasi Product Moment dari Pearson dan uji reliabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach. Untuk menganalisa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua variabel penelitian adalah valid peneliti menggunakan teknik Analisis 
Varian (ANAVA) dua jalur, pada taraf signifikansi 0,05. 

 
Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan : (1) terdapat perbedaan 

pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara 
siswa yang belajar dengan model quantum learning dan ekspositori. Hal ini 
dibuktikan dari harga Fhitung = 5,103 > Ftabel  = 3,91. Pencapaian kompetensi belajar 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang  belajar dengan model 
quantum learning lebih tinggi dari pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang belajar dengan model ekspositori ; (2) 
terdapat perbedaan pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan antara siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dan rendah. 
Hal ini dibuktikan dari harga Fhitung = 36,993 > Ftabel  = 3,91. Siswa dengan minat 
belajar tinggi lebih tinggi pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dibandingkan dengan siswa dengan minat belajar rendah ; (3) 
terdapat intertaksi pengaruh antara model pembelajaran dengan minat belajar 
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terhadap pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian diperoleh Fhitung = 58,108 
> Ftabel  = 3,91. 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran sebagai berikut : 

Pertama metode pembelajaran dengan model quantum dapat dijadikan suatu 
alternative model pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
Kedua dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran disarankan untuk 
mempertimbangkan aspek minat belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Karyono, S810908514, The Effect of the Aplication of Quantum Learning Model 
toward the Achievement learning competency on Civics Education with take note of 
relying the student interests. Thesis. Surakarta : Educational Technology Program, 
Postgraduate Program, Sebelas Maret University, 2009. 
 

The purpose of this research are to know : (1) the difference of effect toward 
the achievement learning competency on Civics Education between the aplication of 
quantum learning model with expository learning model (2) the difference of effect 
toward the achievement learning competency on Civics Education between students 
who have high interest and the students who have low interest. (3) Interaction of the 
effect of the learning models (quantum learning and expository learning) and the 
interest learning students towards learning competency achievement on Civics 
Education. 

 
The research is an experimental research. The population of the research is 

the students of the state senior high schools in Kebumen Regency. The technique of 
sampling was multi stage cluster random sampling.The sampel of the research 
consist of 153 students that population to representative. The instrument use for 
collecting the data consisten of the test of learning competency on civics education 
and the questionnaire for learning interest. To test the validity of the objective form, 
the Product moment correlation from Pearson is employed, and to test the reliability, 
the KR-20 was used. To evaluate the validity of questionnaire, the Alpha Cronbach 
formula is employed. To analyze data, researcher apllied the analysis of variance 
(ANOVA) two way at significance level 0,05. 

 
The data analysis result that : (1) there is the difference of effect between the 

application of quantum learning and ekspositori learning models towards the 
achievement learning competency on Civics Education (F count 5,103 > F (0,05) 3,91) : 
(2) there is difference of effect toward the achievement learning competency on 
Civics Education between students who have high interest and the students who 
have low interest (F count 36,993 > F (0,05) 3,91) : (4) there is nteraction of the effect of 
the learning models (quantum learning and expository learning) and the interest 
learning students towards learning competency achievement on Civics Education    
(F count 58,103 > F (0,05) 3,91) 

 
Considering the result of this research, the researcher propose some 

suggestion : first Quantum learning models can become on of the alternative 
learning models on Civics Education ; second the teacher is able to choose and use 
the learning approach by considering the learning interest of the students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan bisa mengatasi 

keterbatasan yang ada dengan pemikiran dan inovasi yang dikembangkannya. 

Lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini yang serba maju dibidang teknologi dan 

informasi, membutuhkan keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

yang baik, sehingga mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dan strategis guna 

menghadapi tantangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju dan canggih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

telah membawa kita dalam era dengan masyarakat yang tidak dapat berkembang 

tanpa ilmu pengetahuan, karena setiap upaya peningkatan kesejahteraan hidup 

memerlukan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasi secara bersama-sama telah 

mengakibatkan persaingan yang semakin ketat tentang perlunya penyediaan SDM 

yang berkualitas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas SDM tidak bisa 

terlepas dari dunia pendidikan, dan pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha sadar 

memanusiakan manusia atau membudayakan manusia. Pendidikan adalah proses 

sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral, sesuai dengan kemampuan 

dan martabatnya sebagai manusia. Bahkan pendidikan diyakini sebagai kunci 

keberhasilan kompetisi masa depan. 
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UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 1 menjelaskan pendidikan adalah  usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Lebih lanjut  dalam pasal 3 diamanatkan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan, 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003: 6-11).  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya 

pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas, 2001 : 1). Disamping permasalahan 

tersebut, permasalahan klasik di dunia pendidikan yang sampai saat ini belum ada 

langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasinya antara lain adalah 

kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya tingkat relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagian besar masyarakat merasa hanya 

memperoleh kesempatan pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar. 

Program pendidikan dasar masih belum merata di wilayah Indonesia, kurikulum 

pendidikan yang belum menyentuh pada kebutuhan dunia kerja, sarana prasarana 

pendidikan banyak yang kurang memadai bahkan sudah ketinggalan jaman, kualitas 
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guru yang rendah, Dengan kondisi yang seperti ini maka harapan untuk dimilikinya 

sumber daya manusia yang berkualitas masih jauh dari kenyataan. 

Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa 

interaksi antar pribadi. Belajar adalah suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial 

yang terjadi ketika masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan 

membangun pengertian dan pengetahuan bersama. Pengetahuan ditemukan, 

dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa. Guru menciptakan kondisi dan situasi yang 

memungkinkan siswa membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu 

proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses 

dan dikembangkan lebih lanjut. 

Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat 

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para siswa. Pengalaman 

belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses 

pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang 

kajian yang relevan akan membentuk skema (konsep), sehingga siswa akan 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan (Williams, 1976: 116).   

Mengajar tidak lagi dipahami sebagai proses menyampaikan ilmu 

pengetahuan dari guru ke peserta didik, melainkan lebih sebagai tugas mengatur 

aktivitas-aktivitas dan lingkungan yang bersifat kompleks dari peserta didik dalam 

usahanya mencapai tujuan pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber 

belajar. Penerapan pembelajaran yang berpusat pada guru, dimana peserta didik 

terbiasa menerima ilmu pengetahuan secara instan, menjadikannya kurang aktif 

dalam menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Sehingga untuk 
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menyiasati perlu membuat strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 

pelajaran dan kemampuan dasar peserta didik (siswa). Strategi pembelajaran yang 

tepat akan membina siswa untuk berpikir mandiri dan menumbuhkan daya 

kreatifitas, dan sekaligus adaptif terhadap berbagai situasi. 

Guru perlu berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa. 

Kegiatan belajar mengajar harus lebih menekankan pada proses daripada hasil. 

Setiap orang pasti mempunyai potensi. Paradigma lama mengklasifikasikan siswa 

dalam kategori prestasi belajar seperti dalam penilaian ranking dan hasil-hasil tes. 

Paradigma lama ini menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang sudah mapan 

dan tidak dipengaruhi oleh usaha dan pendidikan. Paradigma baru mengembangkan 

kompetensi dan potensi siswa berdasarkan asumsi bahwa usaha dan pendidikan bisa 

meningkatkan kemampuan mereka. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan 

kemampuan siswa sampai setinggi yang dia bisa.  

Penerapan sistem pengajaran dengan menggunakan model atau metode yang 

tepat akan memberikan suatu motivasi belajar yang lebih baik bagi anak didik, 

sehingga lebih berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar tersebut selain pendidiknya harus 

kreatif, dituntut pula adanya partisipasi aktif dari siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa 

sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam 

interaksi ini, siswa akan membentuk komunitas yang memungkinkan mereka untuk 

mencintai proses belajar dan mencintai satu sama lain. Dalam suasana belajar yang 

penuh dengan persaingan dan pengisolasian siswa, sikap dan hubungan yang negatif 
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akan terbentuk dan mematikan semangat siswa. Suasana seperti ini akan 

menghambat pembentukan pengetahuan secara aktif. Oleh karena itu, pengajar perlu 

menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga siswa bekerja sama secara 

gotong royong.  

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

jalur pendidikan khususnya kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta 

didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela 

negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, 

ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

Dilihat dari cakupan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang begitu strategis bagi penyiapan sumber daya manusia 

pembangunan dimasa depan, sudah seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan hal 

ini memberikan perhatian lebih, namun kenyataan dilapangan sungguh berbeda, 

karena seringkali mata pelajaran ini dianggap tidak begitu penting dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, siswa kurang begitu berminat 

dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran ini, sehingga pencapaian kompetensi 

belajarnya kurang bisa memenuhi harapan. Berikut rata-rata nilai ujian sekolah SMA 

Negeri Kabupaten Kebumen, 3 tahun terakhir : 
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Tabel 1 : Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMA Kabupaten Kebumen 

NO MATA PELAJARAN Tahun Pelajaran 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

1 Pendidikan Agama 7,25 7,30 7.15 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 6,68 6,75 6,85 

3 Sejarah 6,88 7,17 7,05 

4 Geografi 7,31 6,95 7,25 

5 Penjaskes 7,65 7,56 7,68 

6 T I K 7,15 7,05 7,45 

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 5 

mengamanatkan bahwa, semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam 

menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar 

dan menengah. Oleh karenanya perlu dicarikan jalan keluar bagaimana agar siswa 

memiliki minat dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

pada akhirnya bisa meningkatkan pencapaian kompetensi belajarnya. 

Tugas guru disamping menyampaikan materi juga menciptakan suasana dan 

lingkungan belajar yang kondusif serta menarik bagi siswa untuk lebih giat belajar 

dan dapat memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya. Sehingga 

diharapkan dengan rancangan pembelajaran yang tepat yang dibuat oleh guru maka 

siswa akan memiliki prestasi belajar yang maksimal. Untuk itu guru perlu 

menguasai dan dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang sangat beranekaragam dan kompleks. Tidaklah 

cukup bagi guru hanya menggantungkan diri pada satu pendekatan atau model 
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pembelajaran. Bermodalkan kemampuan melaksanakan berbagai model 

pembelajaran, guru dapat memilih model yang sangat baik dan tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu atau yang sangat sesuai dengan lingkungan belajar atau 

sekelompok siswa tertentu serta dapat melibatkan secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. Karena pada hakekatnya belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. 

Model Quantum Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dilakukan dengan adanya penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di 

dalam dan di sekitar situasi belajar, antara lain dengan menerapkan metode 

pembelajaran bervariasi serta pengkondisian suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat merangsang minat siswa. Dengan demikian siswa 

yang tadinya tidak berminat dengan sebuah mata pelajaran akan menjadi berminat 

untuk mempelajarinya. Manfaat lainnya adalah siswa akan mudah mempelajari 

konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dunne & Wragg dalam Anwar Jasin 

(1996: 12-13) menjelaskan bahwa pembelajaran efektif mempunyai beberapa 

karakteristik antara lain memudahkan murid belajar dan merupakan sesuatu yang 

bermanfaat seperti fakta, ketrampilan, nilai dan konsep bagaimana hidup serasi 

dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. 

Quantum Learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai 

”suggestology” atau ”suggestopodia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan 

pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberi sugesti 

positip dan negatip. Beberapa tekhnik yang digunakan adalah mendudukkan murid 
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dengan nyaman, memasang musik latar dalam kelas, meningkatkan partisipasi 

individu, menggunakan poster untuk memberi kesan menonjolkan informasi dan 

menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. 

Quantum Learning mencakup aspek-aspek penting dalam menyeimbangkan 

otak kanan dan otak kiri, pelayanan pada gaya belajar visual, auditorial dan kinestik, 

belajar berdasar pengalaman serta simulasi/permainan. Sejalan dengan itu guru 

(pengajar) diharapkan mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam pembelajaran 

mata pelajaran termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Dengan penggunaan model Quantum Learning  yang memadukan metode 

pembelajaran yang variatif serta pengkondisian suasana belajar yang menyenangkan, 

dengan mendudukkan murid dengan nyaman, memasang musik latar dalam kelas, 

meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster untuk memberi kesan 

menonjolkan informasi, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

diperkirakan akan dapat merangsang minat dan kecerdasan emosi siswa. Dengan 

demikian siswa yang tadinya tidak berminat mengikuti pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi berminat untuk mengikutinya. Manfaat 

lainnya adalah siswa akan mudah mempelajari konsep sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan pencapaian 

kompetensi belajar siswa,  karena dengan model quantum learning siswa akan 

mudah mempelajari konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan memudahkan 

siswa belajar serta merupakan sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, ketrampilan, 

nilai dan konsep bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar 

yang diinginkan. (Dunne & Wragg dalam Anwar Jasin, 1996: 12-13). 
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Disamping itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan adanya 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. S.C. Utami Munandar (1992: 11) 

menyatakan bahwa prestasi seseorang selalu dipengaruhi macam dan intensitas 

minatnya,  anak yang berminat terhadap matematika akan bekerja keras untuk 

mencapai nilai yang tinggi dalam matematika. Minat belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak psikis dari dalam siswa yang mampu membangkitkan atau 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan belajar, yang 

terwujud dalam perilaku (1) ketertarikan pada suatu objek tertentu, (2) respon 

terhadap suatu objek tertentu, dan (3) keinginan terhadap sesuatu hal. 

Ketertarikan, respon dan keinginan terhadap suatu hal, misalnya terhadap 

kegiatan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan dapat mendorong siswa 

dengan sungguh-sungguh mengikuti proses pembelajaran, dan mempelajari materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga akan dapat meningkatkan 

pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Kenyataan dilapangan masih banyak guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang masih belum beranjak dari model pembelajaran lama, seperti 

ekspositori yang cenderung teacher centered learning, siswa lebih banyak bersikap 

pasif, mereka lebih banyak menerima informasi dari guru dalam bentuk ceramah, 

dan tanya jawab, kemudian melakukan peningkatan pemahaman melalui pemberian 

tugas yang di berikan oleh guru. Pada model ekspositori ini keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran sangatlah sedikit. Semua rancangan pembelajaran sudah 

dipersiapkan  sepenuhnya oleh guru, dan siswa tinggal menerima dan mengikuti saja 
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dan menurut apa yang diperintahkan guru, kondisi ini sangat tidak menguntungkan 

karena sering menimbulkan rasa bosan, masa bodoh, dan rasa malas siswa dalam 

mengikuti pelajaran bahkan cenderung sekedarnya, tidak berminat mengikuti 

pelajaran dan bahkan merasa tertekan yang akibatnya pencapaian kompetensinya 

kurang baik., guru belum berani mencobakan model pembelajaran lain seperti model 

quantum learning yang lebih mengedepankan kepentingan perkembangan pribadi 

siswa, dan kebebasan berpikir dan berkreasi serta memberikan rasa senang dan 

nyaman mengikuti proses pembelajaran, yang menjadikan pencapaian kompetensi 

belajar siswa meningkat. 

Berdasar latar belakang dan perkiraan-perkiraan yang penulis kemukakan 

perlu diuji kebenarannya, untuk itulah kiranya perlu adanya penelitian mengenai 

pendekatan pembelajaran quantum, dan minat belajar  serta pengaruhnya terhadap 

pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

SMA Negeri di Kabupaten Kebumen. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

sebagai berikut ; 

1. Masih rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia sehingga tidak 

mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di 
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masyarakat. Bagaimanakah langkah yang dapat diambil dalam rangka 

peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia ? 

2. Pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang rendah, jauh dari kriteria kelulusan yang ideal membuktikan bahwa 

banyak siswa yang kurang menguasai materi pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Bagaimanakah langkah yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

3, Proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum 

terlaksana dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa kurang 

berminat dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Bagaimanakan proses pembelajaran yang tepat agar siswa 

dapat merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajan Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

4. Belum digunakannya model pembelajaran yang dapat mempermudah 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dan yang mampu meningkatkan keaktifan siswa. Bagaimanakah model 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mampu 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ? 

5. Belum tersentuhnya faktor-faktor lain seperti minat belajar yang pada 

kenyataannya sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi dan hasil 

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



 xxvii  

belajar siswa. Bagaimanakah cara yang dapat ditempuh untuk 

mengoptimalkan faktor minat belajar  ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti dalam hal 

ini membatasi permasalahan sebagai berikut ; 

1. Usaha peningkatan pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan  

2. Masalah model pembelajaran yang tepat diterapkan. Model quantum 

learning diharapkan mampu menciptakan suasana nyaman dan 

menyenangkan, serta mampu meningkatkan keaktifan siswa. 

3. Memperhatikan faktor minat belajar siswa  yang diperkirakan juga berperan 

penting dalam usaha peningkatan pencapaian kompetensi belajar mata 

pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ; 

1. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kompetensi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara penerapan model quantum 

learning dengan model pembelajaran ekspositori ? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kompetensi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi dan rendah ? 
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3. Apakah terdapat interaksi pengaruh terhadap pencapaian kompetensi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara model 

pembelajaran dan minat belajar siswa ? 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; 

1. Perbedaan pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan antara penerapan model quantum learning dengan 

model pembelajaran ekspositori 

2. Perbedaan pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan 

rendah. 

3. Interaksi pengaruh terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan antara model pembelajaran dan minat belajar. 

 

F,  Manfaat Penelitian 

 Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Segi Teoritis 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai upaya peningkatan 

pencapaian kompetensi  belajar siswa dengan digunakannya beberapa 

alternative model pembelajaran, antara lain model pembelajaran quantum 

learning, terutama dari segi peningkatan minat belajar siswa. 

2, Segi Praktis 
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 a.  Bagi Guru 

1) Menawarkan alternatif model pembelajaran yang mampu untuk 

meningkatkan minat belajar  pada siswa, sehingga akan tercipta 

proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif. 

2) Meningkatkan kualitas komunikasi dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi siswa :  

Menumbuhkan minat siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

pencapaian kompetensi belajarnya. 

c. Bahan pertimbangan bagi dinas pendidikan dan pihak terkait dengan 

peningkatan mutu pendidikan dalam mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan model 

quantum learning.  

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Belajar PKn 

a.  Pengertian Belajar 
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Gagne (dalam Gredler, 1991: 186) mengatakan bahwa belajar merupakan 

perangkat kegiatan yang kompleks dalam merubah memori siswa dari satu 

keadaan ke keadaan yang lain sebagai prestasi belajar yang menunjukkan 

kapabilitasnya. Setelah belajar siswa akan memiliki ketrampilan, pengetahuan, 

sikap dan nilai. Sehingga dalam menyusun rancangan pembelajaran perlu 

dipertimbangkan untuk memelihara hubungan timbal balik antara siswa, 

memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuam berfikir logis dan berlatih bekerjasama dengan siswa lain. Lebih 

lanjut dikatakan oleh B Joice, Marsha W dan E Calhoun (2000: 7) bahwa : 

”Effective learners draw information, ideas, and wisdom from their teachers and 

use learning resources effectively”. (Pembelajar yang efektif mengambil 

informasi, gagasan, dan kebijaksanaan dari guru-guru mereka dan menggunakan 

sumber pembelajaran secara efektif).  Dengan demikian dalam proses 

pembelajaran guru dan siswa secara efektif dapat meningkatkan kemampuannya, 

dengan melalui tahapan-tahapan atau langkah, seperti yang  dikemukakan oleh 

Piaget (dalam Gredler, 1991: 353) bahwa proses pembelajaran dilakukan melalui 

empat langkah, yaitu :    1) Menentukan topik yang dapat dipelajari, 2) Memilih 

dan menentukan aktivitas kelas dengan topik yang telah ditentukan, 3) 

mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan 

yang menunjang proses pemecahan masalah, 4) Menilai pelaksanaan setiap 

kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. 

   Menurut Morgan (dalam T Soekamto dan U S  Winataputra, 1996: 8) 

belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan 
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terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Definisi ini mencakup tiga unsur, 

yaitu (1) belajar adalah perubahan tingkah laku, (2) perubahan tersebut terjadi 

karena latihan atau pengalaman, (3) sebelum dikatakan belajar, perubahan 

tersebut harus relatif tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Belajar adalah 

aktif dan merupakan fungsi dari situasi di sekitar individu yang belajar serta 

diarahkan oleh tujuan dan terdiri dari bertingkah laku, yang menimbulkan 

adanya pengalaman-pengalaman dan keinginan untuk memahami sesuatu. 

Pengertian belajar dinyatakan oleh O Hamalik (2001: 27) merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman. Belajar 

merupakan suatu proses, dan bukan semata-mata hasil yang hendak dicapai. 

Proses itu sendiri berlangsung melalui serangkaian pengalaman sehingga terjadi 

modifikasi tingkah laku seseorang atau terjadi perkuatan pada tingkah laku yang 

telah dimiliki sebelumnya. 

Belajar adalah proses untuk memiliki pengetahuan. Pengertian belajar 

meliputi dua hal yaitu proses dan hasil. Proses sebagai perubahan internal dalam 

diri individu merupakan inti dari belajar. Sedangkan hasil belajar diwujudkan 

dalam perbuatan dan hasilnya dapat diukur. Proses belajar yang dilakukan 

individu akan memperoleh hasil belajar yang merupakan perubahan atau 

perkembangan dalam diri individu yang dapat berupa sikap-sikap, nilai-nilai, 

tingkah laku intelektualnya. 

W S Winkel (2007, 59) mengemukakan bahwa  belajar adalah : "Suatu 

aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-
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pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstan dan berbekas."  Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat 

disaksikan dari luar. Apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang yang sedang 

belajar, tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan mengamati orang 

itu. Bahkan, hasil belajar orang itu tidak langsung kelihatan, tanpa orang itu 

melakukan sesuatu yang menampakkan kemampuan yang telah diperoleh 

melalui belajar. maka berdasarkan perilaku yang disaksikan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seseorang telah belajar.  

Abdul Rachman Abror (1993: 67), mengatakan bahwa : "Belajar 

merupakan sejenis perubahan perilaku yang diperlihatkan dalam perubahan 

tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam 

situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu". 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan 

(Djamarah dan Aswan Zain, 1996: 11). Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan dari 

kegiatan belajar untuk merubah perilaku, baik yang menyangkut pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap; bahkan meliputi segenap aspek organisme atau 

pribadi. Sehingga dalam hal ini hakikat dari kegiatan belajar yaitu adanya suatu 

perubahan. 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan 

itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang baik, tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. Perubahan terjadi melalui 

latihan atau pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 
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pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.  

Mengacu pada beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang disengaja atau secara sadar dan 

bertujuan untuk memperoleh perubahan-perubahan pada kepribadian yang lebih 

maju dari sebelumnya, baik berupa pengertian-pengertian, pengetahuan, 

ketrampilan, sikap atau tingkah laku yang merupakan hasil pelatihan dan 

pengalaman. 

b.  Kompetensi belajar 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai 

yang diwujudkan  dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi dapat 

dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan 

diamati (Nurhadi, 2004: 65). Kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten 

dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti 

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dasar untuk 

melakukan sesuatu. Lebih lanjut dikatakan oleh Finch dan Crunkilon (dalam 

Nurhadi, 2004: 17), kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan. 

Menurut McAshan (dalam Mulyasa, 2006: 38), dikatakan bahwa 

kompetensi :”....is knowledge, skills, and abilities that a person achieves, which 

become part of his or her being to extant he or she can satisfactorily perform 

particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. (Kompetensi 
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diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya). 

Selanjutnya menurut Ella Yulaelawati (2004: 13), kompetensi dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai 

sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta 

pekerjaan seseorang.  Dengan demikian, kompetensi dapat diukur dengan 

standar umum serta dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.  

Ditegaskan lagi oleh L.M. Spencer dan S.M. Spencer (dalam Ella Yulaelawati, 

2004: 13), kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang 

berhubungan timbal balik dengan suatu kriteria efektif dan atau kecakapan 

terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan.  Karakteristik mendasar berarti 

kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan lama sebagai bagian dari 

kepribadian seseorang sehingga dapat digunakan untuk memprediksi tingkah 

laku seseorang ketika berhadapan dengan berbagai situasi dan tugas. Hubungan 

timbal balik artinya suatu kompetensi dapat menyebabkan atau memprediksi 

perubahan tingkah laku, dan kriteria efektif menentukan serta memprediksi 

apakah seseorang bekerja dengan baik atau tidak dalam ukuran yang spesifik 

atau standar. 

Dikatakan lebih lanjut oleh Ella Yulaelawati (2004: 19), pemilikan 

kompetensi secara mendasar dapat menumbuhkan jiwa produktif dan 

kepemimpinan.  Suatu bangsa yang kuat dan dapat dipercaya memerlukan tenaga 

kerja yang mempunyai standar kompetensi yang tinggi untuk memenuhi 
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tantangan persaingan serta perubahan teknologi. Bangsa yang dapat memberikan 

dan menggunakan standar kompetensi tinggi pada peserta didik sebagai usaha 

untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat menghasilkan 

sumber daya manusia yang mampu bekerja, bertahan, menyesuaikan diri, serta 

mampu bersaing dalam kehidupan yang beradab dan bermartabat. 

L.M. Spencer dan S.M. Spencer (dalam Ella Yulaelawati, 2004: 14) 

juga membahas lima tipe kompetensi, yaitu : 1) Motif, sesuatu yang dimiliki 

seseorang untuk berfikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu 

alasan, 2) Pembawaan, karakteristik fisik yang merespon secara konsisten 

berbagai situasi atau informasi, 3) Konsep diri, tingkah laku, nilai, atau citraan 

(image) seseorang, 4) Pengetahuan, informasi khusus yang dimiliki seseorang, 5) 

Ketrampilan, kemampuan untuk melakukan tugas secara fisik dan mental.  Dari 

kelima tipe kompetensi tersebut dapat digaris bawahi bahwa pengetahuan dan  

keterampilan cenderung lebih tampak pada permukaan ciri-ciri seseorang dan 

lebih mudah dikembangkan melalui pembelajaran, sedangkan konsep diri, 

pembawaan, dan motif lebih tersembunyi dan lebih mendalam, serta merupakan 

pusat dari kepribadian seseorang. 

Lebih lanjut oleh Gordon (dalam Enco Mulyasa, 2006: 38-39) 

dijelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi 

sebagai berikut : 

1). Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya 

seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan 
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bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2). Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. 

3). Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

4). Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

5). Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau 

reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6). Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 

Berkaitan dengan kompetensi belajar, dasar pemikiran untuk menggunakan 

konsep kompetensi menurut  Nurhadi (2004 : 16) adalah : 1) Kompetensi 

berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai 

konteks, 2) Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa 

untuk menjadi kompeten, 3) Kompetensi merupakan hasil belajar (learning 

outcomes) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran,  4) Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus 

didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai 

melalui kinerja yang dapat diukur. 

Dari berbagai pengertian dan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi belajar adalah kemampuan yang dimiliki dan ditunjukkan siswa 
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yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sebagai hasil belajar. 

Perubahan perilaku dari adanya kegiatan belajar mengajar tercermin siswa 

memiliki tingkat penguasaan yang bervariasi terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dengan 

demikian tingkat penguasaan materi pembelajaran yang dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dapat dikatakan sebagai hasil belajar. 

Ditegaskan  oleh  Nana Sudjana (2006: 22), hasil belajar adalah kemampuan–

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Nana Sudjana, dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. 

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi belajar siswa perlu diadakan 

kegiatan penilaian suatu bidang pelajaran yaitu dalam hal ini Pendidikan 

Kewarganegaraan. dengan melaksanakan suatu evaluasi atau tes. Kompetensi 

belajar tersebut dapat berupa angka-angka skor hasil tes atau angka yang 

diberikan guru berdasarkan pengamatan atau keduanya yaitu hasil tes serta 

pengamatan guru pada waktu siswa melakukan diskusi kelompok, yang dapat 

menggambarkan kedudukan siswa dalam kelompoknya maupun secara individu. 

c. Pendidikan Kewarganegaraan 
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Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, 

materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan  mencakup dimensi 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai (values). Sejalan 

dengan  ide  pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin 

membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip 

Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan 

dapat membantu terwujudnya   masyarakat yang demokratis konstitusional. 

Berbagai negara di dunia memiliki kriteria masing-masing tentang warga 

negara yang baik, yang sangat berhubungan dengan pandangan hidup bangsa 

yang  bersangkutan yang tercermin dalam konstitusinya. Bagi bangsa Indonesia 

warga negara yang baik tersebut tentu saja adalah warga negara yang dapat 

menjalankan perannya dalam hubungannya dengan sesama warga negara dan 

hubungannya dengan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi 

negara (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945). 

 

Sehubungan dengan itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, 

seperti nampak pada Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

 

Pengetahuan  

Diagram Struktur Keilmuan Mata Pelajaran  
Pendidikan Kewarganegaraan 
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Secara garis besar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari: 

1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) yang mencakup 

bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi 

pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip 

dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas 

nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban 

warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik. 

2. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi keterampilan 

partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan 

serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan 
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mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses 

pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah 

sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola 

konflik.  

3. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain 

percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral 

luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan 

berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan 

perlindungan terhadap minoritas. 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/MA serta SMAK meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam 

pembelaan negara,  Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi:  Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Sistim hukum  dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak,  Hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM 
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4. Kebutuhan  warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai 

warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan 

kedudukan warga negara 

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama,  Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di  Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi 

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat,  Demokrasi dan 

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka 

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional 

dan organisasi internasional,  dan Mengevaluasi globalisasi. 

d.  Kompetensi belajar PKn 

Pada penelitian ini yang dimaksud kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah tingkat pemahaman dan penguasaan standar 

kompetensi menganalisa budaya demokrasi menuju masyarakat madani yang 
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ditunjukkan dengan nilai hasil tes pada konsep materi tersebut, yang mencakup 

penguasaan perilaku kognitif. 

 

2.  Model Quantum learning   

a.  Pengertian model Pembelajaran Quantum 

Model pembelajaran Quantum merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan adanya penggubahan bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan disekitar situasi belajar. Interaksi antar 

komponen pendidikan akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa 

menjadi kesuksesan belajar yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun 

lingkungannya (De Porter, Reardon, Singer-Nouri, 2005 : 5). 

Dalam proses pembelajarannya, model quantum mendasarkan pada 

pengkondisian kognisi dalam konteks dunia nyata. Sri Anitah W dan Noerhadi, 

Th (2003 :8) pengkondisiannya dalam konteks dunia nyata diartikan bahwa: 1) 

Tugas tidak terpisah-pisah, namun merupakan bagian dari konteks yang lebih 

luas Guru berperan menciptakan pemahaman yang menunjukkan konteks yang 

lebih luas, yang relevan dengan masalah yang dihadapi, 2) keriilan konteks lebih 

banyak mengacu pada tugas-tugas pebelajar berdasarkan informasi dan 

lingkungan sekitar, 3) konteks lingkungan sangat penting (baik di dalam kelas 

maupun lingkungan di luar kelas) karena pengembangan lingkungan belajar 

mampu merangsang dan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembentukan pengertian dan konsep. 
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Pada dasarnya model quantum learning merupakan model pembelajaran 

yang memberikan kesempatan secara luas, nyaman dan menyenangkan kepada 

siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Agar siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran harus diciptakan suasana menggairahkan dengan 

menyajikan materi pembelajaran yang bersifat menantang, mengesankan dan 

dapat menumbuhkan serta meningkatkan daya kreatif. 

Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran antara lain dapat diwujudkan 

dalam  bentuk diskusi, kerja kelompok dalam kegiatan pembahasan materi 

pelajaran. Sikap guru kepada siswa yang berusaha untuk memahami alur berpikir 

siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya lebih lanjut 

untuk selanjutnya memberikan penguatan-penguatan yang diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan perhatian serta motivasi siswa. 

Cara ini menyatakan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak 

mempunyai persamaan seperti hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, 

kebugaran fisik dan kesehatan emosional, namun semua unsur ini bekerjasama 

untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Quantum learning 

mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolingusitik (NLP), yaitu 

suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini 

meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk 

menciptakan jalinan pengertian antara guru dan siswa. Dengan pengetahuan 

NLP para pendidik akan mengetahui penggunaan bahasa yang positip untuk 

meningkatkan tindakan-tindakan positip untuk merangsang fungsi otak yang 
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paling efektif. Semua ini dapat pula menunjukkan gaya belajar terbaik dari setiap 

orang (De Porter, Bobbi & Hernacki, 2005 :14). 

Model quantum learning merupakan seperangkat metode dan falsafah 

belajar yang telah terbukti efektif  di sekolah dan dunia bisnis kerja untuk semua 

tipe orang dan segala usia. Quantum learning berakar dari Georgi Lozanov, 

seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan 

“sugestology” atau “sugestopodia”. Prinsipnya bahwa sugesti dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberi  

sugesti positif adalah dengan mendudukkan siswa secara nyaman, memasang 

musik latar di dalam kelas, memutarkan film-film pendek, meningkatkan 

partisipasi individu dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran aktif serta pemberian 

penguatan- penguatan oleh guru (pengajar). 

  

b. Landasan Model Pembelajaran Quantum Learning 

Salah satu alasan mengapa siswa dapat belajar dengan baik adalah mereka 

merasa senang mengikuti proses pembelajaran tersebut, sebagaimana 

dikemukakan oleh Hernowo (2007: 12) bahwa “Learning is most effective when 

it’s fun”. Disamping adanya rasa senang, penciptaan suasana dan kondisi 

pembelajaran yang nyaman sangat diperlukan. Salah satu cara untuk 

mewujudkan hal itu, cara yang dapat digunakan adalah melalui penerapan model 

pembelajaran quantum learning. Hal ini sejalan dengan pendapat Collin Rose 

dan Malcolm J. Nichol (2003: 93) bahwa terdapat beberapa cara yang dapat 

menjadikan belajar menjadi menyenangkan dan berhasil adalah : 
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1) Menciptakan lingkungan tanpa stress (relaks), yaitu lingkungan yang 

aman untuk melakukan kesalahan, namun harapan untuk sukses tinggi. 

2) Menjamin bahwa subyek pelajaran adalah relevan, dengan cara 

mengetahui manfaat dan pentingnya pelajaran itu. 

3) Menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positip. Pada 

umumnya ketika belajar dilakukan dengan orang lain ada humor, waktu 

jeda teratur, dan dukungan antusias. 

4) Melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan 

otak kanan. 

5) Menantang otak untuk dapat berpikir jauh ke depan dan 

mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari. 

6) Mengkonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau 

ulang dalam periode-periode yang relaks. 

Pembelajaran quantum sesungguhnya merupakan rakitan dari berbagai 

teori atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman neurologi/ 

neurolingusitik yang jauh sebelumnya sudah ada. Disamping itu ditambah 

dengan pandangan-pandangan pribadi dan temuan-temuan empiris yang 

diperoleh De Porter ketika mengembangkan konstruk awal pembelajaran 

quantum. Hal ini seperti dikemukakan oleh De Porter (2005 :16), bahwa ; 

Quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan 
belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan dan metode kami sendiri. 
Termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi 
belajar yang lain, seperti : Teori otak kanan/kiri, Teori otak triune (3 in 1), 
Pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinetetik), Teori kecerdasan 
ganda, Pendidikan holistik (menyeluruh), Belajar berdasarkan pengalaman, 
belajar dengan symbol, Simulasi/permainan 
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Sementara itu, dalam Quantum Teaching (2005 :4), dikatakan sebagai berikut: 

Quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang 
digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitas Super Camp, 
Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Accelerated Learning 
(Lozanov), Multiple Intelegence (Gardner), Neuro Linguistic Programing 
(Grinder dan Bandler), Experiential Learning  (Hahn), Socratic Inquiry, 
Cooperative Learning (Johnson dan Johnson), dan Element of effective 
Instruction (Hunter). 
 
Diantara beberapa akar pandangan dan pikiran yang menjadi landasan 

pembelajaran quantum yang dikemukakan oleh De Porter di atas, tidak dapat 

dipungkiri bahwa pandangan-pandangan teori sugestologi atau pembelajaran 

akseleratif (Lozanov), teori kecerdasan ganda (Gardner), teori pemrograman 

neurolinguistik/NLP (Grinder dan Bandler), dan pembelajaran eksperiensial/ 

berdasarkan pengalaman (Hahn) serta temuan-temuan terakhir neurolinguistik 

mengenai peranan dan fungsi otak kanan mendominasi atau mewarnai secara 

kuat profil pembelajaran quantum. Teori kecerdasan ganda, teori pemrograman 

neurolinguistik, dan temuan-temuan mutakhir neurolinguistik sangat 

berpengaruh terhadap pandangan dasar pembelajaran quantum mengenai 

kemampuan manusia selaku pebelajar – khususnya kemampuan otak dan pikiran 

pebelajar. Selain itu, dalam batas tertentu teori dan temuan tersebut juga 

berpengaruh terhadap pandangan dasar pembelajaran quantum tentang 

perancangan, penyajian dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk 

mengembangkan potensi diri pebelajar khususnya kemampuan dan kekuatan 

pikiran pebelajar. Sementara itu pembelajaran akseleratif, pembelajaran 

ekperensial, dan pembelajaran kooperatif sangat berpengaruh terhadap 

pandangan dasar pembelajaran quantum learning terhadap kiat-kiat merancang, 
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menyajikan, mengelola, memudahkan dan atau menggubah proses pembelajaran 

yang efektif dan optimal, termasuk kiat memperlakukan faktor-faktor yang 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

c. Karakteristik Quantum Learning 

Menurut Djoko Saryono dalam http://pkab.wordpress.com yang diakses 

pada tanggal 2 April 2009, menyatakan model pembelajaran quantum memiliki 

beberapa karakteristik umum Pertama, pembelajaran quantum berpangkal pada 

psikologi kognitif, sehingga pandangan tentang pembelajaran, belajar, dan 

pebelajar dikembangkan dari berbagai teori psikologi kognitif. 

Kedua pembelajaran quantum lebih bersifat humanistik, sehingga 

manusia selaku pebelajar menjadi pusat perhatiannya. Potensi diri, kemampuan 

pikiran, daya motivasi, dan sebagainya dari pebelajar diyakini dapat berkembang 

secara maksimal atau optimal. 

Ketiga, dalam model pembelajaran quantum, nuansa konstruktivisme 

relatif kuat dengan menekankan pentingnya peranan lingkungan dalam 

mewujudkan pembelajaran yang efektif dan optimal dan memudahkan 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Keempat, pembelajaran quantum berupaya memadukan dan 

mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pebelajar dengan 

lingkungan sebagai konteks pembelajaran. Dalam pandangan pembelajaran 

quantum, lingkungan fisikal-mental dan kemampuan pikiran atau diri manusia 

sama pentingnya dan saling mendukung. Karena itu, baik lingkungan maupun 
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potensi diri manusia harus diperlakukan sama dan memperoleh stimulan yang 

seimbang agar pembelajaran berhasil baik. 

Kelima, pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada interaksi 

yang bermutu dan bermakna. Dapat dikatakan bahwa interaksi telah menjadi 

kata kunci dan konsep sentral dalam pembelajaran quantum. Karena itu 

pembelajaran quantum memberikan tekanan pada pentingnya interaksi, frekuensi 

dan akumulasi interaksi yang bermutu dan bermakna. Proses pembelajaran 

dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang 

dapat mengubah energi kemampuan pikiran dan bakat alamiah pebelajar menjadi 

cahaya-cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan pebelajar. Dalam kaitan inilah 

komunikasi menjadi sangat penting dalam pembelajaran quantum. 

Keenam, pembelajaran quantum sangat menekankan pada pencepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Menurut pembelajaran quantum, 

proses pembelajaran harus berlangsung cepat, dengan keberhasilan tinggi. Untuk 

itu, segala hambatan dan halangan yang dapat memperlambat proses 

pembelajaran harus dihilangkan atau dimanipulasi. Disini berbagai cara dan 

teknik dapat dipergunakan, misalnya dengan pencahayaan, iringan musik, 

suasana yang menyegarkan, lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk 

yang rileks dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang mendukung pemercepatan 

pembelajaran harus diciptakan dan dikelola sebaik-baiknya. 

Ketujuh, pembelajaran quantum sangat menekankan kealamiahan dan 

kewajaran proses pembelajaran, bukan keadaan yang dibuat-buat. Kealamiahan 

dan kewajaran menimbulkan suasanan nyaman, segar, sehat, rileks, santai dan 
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menyenangkan, sedang kepura-puraan menimbulkan suasana tegang, kaku dan 

membosankan. Karena itu, pembelajaran harus dirancang, disajikan, dikelola, 

dan difasilitasi sedemikian rupa sehingga dapat diciptakan atau diwujudkan 

proses pembelajaran yang alamiah dan wajar. 

Kedelapan, pembelajaran quantum sangat menekankan pada 

kebermaknaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak bermakna 

dapat membuahkan kegagalan, dalam arti tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

Oleh karena itu segala upaya yang memungkinkan tujuan kebermaknaan 

pembelajaran harus dilakukan oleh pengajar atau fasilitator. Dalam hubungan 

inilah perlu dihadirkan pengalaman yang dapat dimengerti dan berarti bagi 

pebelajar, terutama pengalaman pebelajar perlu diakomodasi secara memadai 

sehingga dapat dilakukan upaya membawa dunia belajar ke dunia pengajar 

sekaligus mengantarkan dunia pengajar ke dalam dunia pebelajar. 

Kesembilan, pembelajaran quantum merupakan model yang memadukan 

konteks dan isi pembelajaran. Konteks pembelajaran meliputi suasana yang 

memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang menggairahkan dan 

mendukung serta rancangan belajar yang dinamis. Isi pembelajaran meliputi 

penyajian yang prima, pemfasilitasan yang lentur, ketrampilan belajar dan 

ketrampilan hidup. Konteks dan isi ini tidak terpisahkan dan harus saling 

mendukung, sehingga akan membuahkan keberhasilan pembelajaran. 

Kesepuluh, pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada 

pembentukan ketrampilan akademis, ketrampilan hidup, dan prestasi. Ketiganya 

harus diperhatikan, diperlakukan dan dikelola secara seimbang dan relatif sama 
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dalam proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena pembelajaran yang 

berhasil bukan hanya terbentuknya ketrampilan akademis dan prestasi pebelajar, 

tetapi juga terbentuknya ketrampilan hidup pebelajar. 

Kesebelas, pembelajaran quantum mengutamakan keberagaman dan 

kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran quantum diakui adanya keragaman gaya belajar, dikembangkan 

aktivitas-aktivitas pebelajar yang beragam, dan digunakannya bermacam-macam 

kiat dan metode untuk memfasilitasinya. 

d. Faktor-faktor yang Mendukung Penerapan Model Pembelajaran Quantum. 

Model pembelajaran quantum melihat kesuksesan siswa didasarkan pada 

unsur-unsur terkait yang tersusun dengan baik, dengan sudut pandang yang 

berbeda, antara lain suasana lingkungan, landasan, rancangan, penyajian dan 

fasilitas (De Potter, Reardon, Singer-Nourie, 2005 :8). Menurut Brooks and 

Brooks dalam Sri Anitah W dan Noerhadi, Th (2003 :6) untuk mendukung 

pembelajaran yang berusaha melihat permasalahan dari sudut pandang yang 

berbeda adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman 

dan kolaboratif. Guru harus menjadi konstruktivist di dalam suatu proses 

pembelajaran, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pebelajar 

membentuk makna, mengapresiasikan ketentuan dan prinsip-prinsip belajar dan 

belajar bertanggung jawab. 

Menurut De Potter, Reardon, Singer-Nourie (2005 :9) ada beberapa 

faktor yang mendukung penerapan model quantum, antara lain : 1) lingkungan, 

terdiri dari lingkungan yang aman, mendukung, santai, penjelejahan dan 
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menggembirakan; 2) fisik, terdiri dari gerakan, terobosan, perubahan keadaan, 

permainan, fisiologi, estafet, partisipasi; 3) suasana yang terdiri dari suasana 

yang nyaman cukup penerangan, enak dipandang, ada musiknya; 4) nilai-nilai 

dan keyakinan yang terdiri dari ; a) sumber-sumber, pengetahuan, pengalaman, 

hubungan, inspirasi b) belajar untuk mempelajari ketrampilan seperti menghafal, 

membaca, menulis, mencatat, kreatifitas, cara belajar, komunikasi, hubungan, c) 

metode yang digunakan, misalnya ; mencontoh, permainan, simulasi, simbol. 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa faktor yang mendukung 

penerapan model quantum learning dalam pembelajaran antara lain lingkungan 

yang positif, suasana yang nyaman dengan musik latar, dan keyakinan siswa 

dalam belajar. 

e. Prinsip-prinsip dalam Model Pembelajaran Quantum. 

Dalam model pembelajaran quantum adalah Membawa Dunia Mereka 

(Pebelajar) ke dalam dunia Kita (Pengajar), dan Mengantarkan Dunia Kita 

(Pengajar) ke dalam dunia mereka (Pebelajar). Setiap bentuk interaksi dengan 

pebelajar, setiap rancangan kurikulum, dan setiap metode pembelajaran harus 

dibangun di atas prinsip utama tersebut. Prinsip tersebut menuntut pengajar 

untuk memasuki dan memahami dunia pebelajar, sebagai langkah pertama 

pembelajaran selain juga mengharuskan pengajar untuk membangun jembatan 

otentik memasuki kehidupan pebelajar, untuk itu pengajar dapat memanfaatkan 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki pebelajar sebagai titik tolaknya. Dengan 

jalan ini pengajar akan mudah membelajarkan pebelajar baik dalam bentuk 

memimpin, mendampingi dan memudahkan pebelajar menuju kesadaran dan 
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ilmu yang lebih luas. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka pebelajar akan 

memperoleh pemahaman baru yang akan bermanfaat dalam menghadapi 

permasalahan yang mereka temui, sehingga terjadi dinamika pembelajaran 

manusia sebagai pebelajar. 

Selain itu dalam pembelajaran quantum juga berlaku prinsip bahwa 

proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni, dimana dalam 

penerapannya digunakan beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu ; 

1. Mengetahui bahwa segalanya berbicara; 

2. Mengetahui bahwa segalanya bertujuan; 

3. Menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman; 

4. Mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran; 

5. Menyadari bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan. 

Mengetahui bahwa segalanya berbicara. Dalam pembelajaran 

quantum, segala sesuatu mulai lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa 

tubuh pengajar, penataan ruang sampai sikap guru, mulai kertas yang dibagikan 

oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran, semuanya mengirim 

pesan tentang maksud  pembelajaran. 

Mengetahui bahwa segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam 

proses pembelajaran mempunyai tujuan. Tidak ada kejadian yang tidak 

bertujuan, sehingga baik pebelajar maupun pengajar harus menyadari bahwa 

kejadian yang dibuatnya selalu bertujuan. 

Menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman. Proses 

pembelajaran yang paling baik terjadi ketika pebelajar telah mengalami 
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informasi tersebut sebelum mereka memperoleh nama terhadap apa yang mereka 

pelajari. Apabila hal ini terjadi, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna.  

Mengakui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Seperti 

diketahui bahwa pembelajaran atau belajar merupakan suatu proses perubahan 

yang dapat terjadi pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dalam 

proses pembelajaran berarti pebelajar akan membongkar pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. Pada waktu pebelajar melakukan langkah ini, mereka patut 

memperoleh pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Bahkan 

sekalipun mereka melakukan kesalahan, perlu diberi pengakuan atas usaha yang 

mereka lakukan. 

Menyadari bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula 

dirayakan. Segala sesuatu yang layak dipelajari oleh pebelajar sudah pasti layak 

pula dirayakan keberhasilannya. Perayaan atas sesuatu yang telah dipelajari 

dapat memberikan balikan mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi 

positif dengan pembelajaran. 

Berpijak pada prinsip dasar model pembelajaran quantum maka dapat 

disusun kerangka rancangan bagi guru mengacu pada kepanjangan dari 

“TANDUR” : 

T = Tumbuhkan minat dengan mengatakan : Apa Manfaatnya Bagiku 

(AMBAK) dan cara memanfaatkan dalam kehidupan siswa. 

A = Alami, artinya menciptakan atau mendatangkan pengalaman umum 

yang dapat dimengerti oleh semua siswa. 
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N = Namai, menyediakan kata kunci pada konsep, model, rumus, strategi 

D = Demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 

menunjukkan bahwa MEREKA TAHU DAN PASTI BISA ! 

U = Ulangi, menunjukkan kepada siswa cara mengulang materi dan 

menegaskan “ AKU TAHU BAHWA AKU MEMANG TAHU INI” 

R = Rayakan, memberikan pengakuan, reward/hadiah atas selesainya 

suatu tugas, atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan/ketrampilan atau 

pemerolehan pengetahuan. (Bobbi De Porter, Mark Reardon, Sarah-Nourie, 

2005: 88). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran quantum yang mengacu pada 

“TANDUR” dapat dilakukan dengan prosedur pembelajaran sebagai berikut ; 

1) Tumbuhkan Manfaat 

Prinsip Tumbuhkan manfaat akan dilalui siswa ketika mereka 

mengetahui manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu materi. 

2) Alami 

Prinsip Alami dapat dilakukan dengan memanfaatkan modalitas belajar 

siswa baik visual, audio maupun kinestetiknya, salah satunya melalui 

pemanfaatan musik. Hal ini dilakukan untuk mengiringi siswa pada saat 

mempelajari suatu materi, menganalisa dan menyelesaikan suatu kasus 

secara berkelompok. Pada saat siswa membentuk kelompok/ bergabung 

dengan kelompoknya diputarkan musik dengan tempo dan volume yang 

agak keras. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah belajar 

siswa. Kemudian setelah siswa berada dalam kelompoknya dan mulai 
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mengerjakan tugas, diiringi musik dengan tempo lambat dan lembut. Hal 

ini bermaksud untuk membantu siswa meningkatkan konsentrasi. 

3) Namai 

Prinsip Namai dapat diimplementasikan dengan cara tiap-tiap kelompok 

diberi nama sesuai dengan konsep atau tema pembelajaran. Masing-

masing kelompok akan memperkenalkan ciri-ciri dari kelompok masing- 

masing diiringi dengan yel-yel kelompok. 

Pada tahapan ini dari hasil diskusi kelompok, siswa akan mengetahui 

konsep-konsep dari materi pembelajaran. 

4) Demonstrasikan 

Prinsip Demonstasikan dapat diimplementasikan dengan cara tiap 

kelompok mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah agar siswa mengalami langsung/ aktif dalam proses 

pembelajaran. Pada tahapan ini tugas guru adalah meyakinkan siswa 

dengan memberikan penguatan bahwa mereka mampu melakukannya. 

Bila anggota kelompok ada 5 orang siswa, maka dari mereka ada yang 

bertugas mengkonsep materi, presentasi, membuat contoh dan menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain. Dengan rancangan ini semua siswa akan 

terlibat secara aktif dan akan menunjukkan kemampuannya. 

5) Ulangi 

Prinsip Ulangi dapat diimplementasikan dengan cara siswa mengulang 

atau membahas contoh-contoh soal, tugas guru adalah memberikan 
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penekanan-penekanan. Hal ini berguna untuk menghindari salah konsep 

yang timbul atau keraguan yang ada. 

6) Rayakan 

Prinsip Rayakan dapat diimplementasikan dengan cara guru berusaha 

memberikan reward (hadiah) atau pengakuan atas prestasi maupun 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan 

antara lain dengan pemberian pujian, applaus panjang, dan lain-lain. 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Quantum Learning. 

Seperti halnya model-model pembelajaran yang lain, model 

pembelajaran quantum learning inipun memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah : 

1) Model Pembelajaran Quantum Learning dapat mengubah proses 

belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, sederhana dan efektif. 

2) Dalam Model Pembelajaran Quantum Learning diajarkan 

ketrampilan hidup seperti berkomunikasi secara efektif, menjalin 

hubungan dengan orang lain, berlatih mendengarkan/menghargai 

pendapat orang lain dan belajar memecahkan masalah. 

3) Model Pembelajaran Quantum Learning merupakan model yang 

mudah untuk dipraktekkan, efektif dan menyenangkan sehingga 

seseorang dirangsang semangatnya untuk berusaha keras menguasai 

materi yang dipelajari. 
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4) Di Model Pembelajaran Quantum Learning diajarkan tiga hal 

sekaligus yaitu ketrampilan akademis, prestasi fisik dan ketrampilan 

hidup. 

5) Terjadinya hubungan timbal balik yang menggambarkan kondisi 

internal dan eksternal siswa dan guru. 

Disamping memiliki kelebihan, model quantum learning juga memiliki 

kelemahan, antara lain ; dalam penggunaannya diperlukan persiapan yang 

matang bagi seorang guru. Selain itu juga diperlukan kemampuan guru yang 

baik dalam proses pembelajaran, tidak hanya dari segi penguasaan materi tetapi 

juga dari kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu mensugesti 

siswa, yang akhirnya mereka merasa nyaman dan senang serta berminat 

mengikuti proses pembelajaran.  

 

3. Model Pembelajaran Ekspositori 

a.  Pengertian Model Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Ausabel dalam Wolfolk & Nicolich (1984: 240) Model 

pembelajaran ekspositori merupakan suatu model pembelajaran dimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa  dengan mengorganisasikan, 

mengurutkan dan menyelesaikan materi yang ada secara cermat agar siswa 

menerima materi-materi dengan mudah. Lebih lanjut dikatakan bahwa “The 

expository approach is appropriate for teaching the concepts, certain problem 

arise” (Model ekspositori sesuai untuk mengajarkan konsep atas masalah-masalah 

yang timbul).  
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Model pembelajaran ekspositori merupakan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru untuk memindahkan pengalaman dan informasi kepada siswa 

dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang definisi, prinsip dan konsep 

materi pembelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. 

Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi 

penugasan dan tanya jawab, sedangkan siswa mengikuti pola yang telah ditentukan 

oleh guru secara cermat. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Crowl, 

Kaminsky dan Podell (1997:296) bahwa “teacher present the lesson and then task 

student questions and help the understand the ideas subsumed under the broader 

concepst and reconcile” (guru menyampaikan pelajaran kepada siswa dan kemudian 

menugaskan siswa untuk bertanya dan guru membantu siswa memahami ide-ide 

termasuk konsep yang lebih cermat). 

Nana Sudjana (2006:73) menyatakan bahwa model pembelajaran 

ekspositori pada hakekatnya menekankan pada penyampaian ilmu pengetahuan 

kepada siswa, dimana siswa dipandang sebagai obyek yang menerima informasi 

yang diberikan guru. Biasanya informasi ini diberikan dalam bentuk penjelasan dan 

penuturan secara lisan serta siswa diminta mengungangkapkan kembali apa yang 

telah dimilikinya melalui respon yang diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran ekspositori lebih bersifat teacher centered 

learning, dimana peranan guru masih sangat dominan. Siswa lebih banyak 

menerima semua materi yang diberikan guru, meskipun jika dilibatkan dalam suatu 

proses pembelajaran masih relative sangat sedikit. 

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



 lix  

b. Karakteristik Model Pembelajaran Ekspositori. 

Penggunaan model pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara 

mensiasati kondisi agar semua aspek yang terkandung dalam komponen 

pembelajaran mengarah kepada penyampaian isi pelajaran secara langsung lebih 

lanjut Ausabel dalam Woolfook & Nicolich (1984:239) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori memiliki empat karakteristik 

utama, Pertama, dalam model pembelajaran ekspositori sering kurang terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa. Meskipun guru selalu mengawali pencapaian, 

siswa diminta ide-ide dan tanggapannya pada setiap pelajaran, Kedua menggunakan 

contoh-contoh yang dikenal. Meskipun tekanannya pada pembelajaran verbal, 

contohnya bisa berupa gambaran-gambaran diagram dan gambar. Ketiga, Model 

pembelajaran ekspositori bersifat deduktif, dimana konsep yang paling umum dan 

paling penting disampaikan pada awal pembelajaran, untuk kemudian dijabarkan ke 

konsep yang lebih rinci. Hal ini sesuai dengan pendapat Goorman dan Ausabel 

dalam Woolfolk& Nicolich (1984:240) yang menjelaskan bahwa model ekspositori 

menggunakan model deduktif dimana konsep- konsep dan prinsip-prinsip terlebih 

dahulu disajikan oleh guru kemudian dilanjutkan keproses perolehan konsep yang 

lebih sepesifik dan pemberian contoh, pemecahan masalah beserta implikasinya. 

Keempat, dalam model pembelajaran ekspositori terdapat pengurutan langkah-

langkah yang harus diikuti dalam suatu penyajian materi pembelajaran. 

c. Langkah-langkah dalam Model Pembelajaran Ekspositori. 

Menurut Nana Sudjana (2006 : 75) Langkah-langkah pembelajaran yang 

digunakan dalam model pembelajaran ekspositori adalah : 
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1) Kegiatan Guru 

a) Guru memilih tujuan 

b) Guru menyampaikan informasi kepada siswa atau siswa mengemukakan 

informasi. 

c) Eksposisi 

2. Kegiatan Siswa 

a) Siswa mendengarkan penjelasan guru 

b) Siswa bertanya 

Model pembelajaran ekspositori merupakan suatu pendekatan yang 

menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Secara umum langkah-langkah 

pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan ekspositori dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 1) guru menyiapkan materi dan perlengkapan lain yang akan disampaikan, 

2) apersepsi dengan sedikit mengulangi pelajaran yang lalu, 3) setelah itu guru 

menyampaikan konsep-konsep materi, 4) guru yang kreatif akan menyiapkan 

perlengkapan yang mendukung seperti gambar, bagan dan yang lain, disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi 5) guru mulai mengadakan pembelajaran, model ini yang 

aktif adalah guru sehingga pembelajaran nampak satu arah, 6) guru menyimpulkan, 

menegaskan dan memberikan tindak lanjut. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam model pembelajaran 

ekspositori dilakukan langkah-langkah kegiatan : Kegiatan awal  yang meliputi 

guru membangkitkan minat siswa dan apersepsi; Kegiatan inti  yang meliputi guru 

memberikan informasi tentang materi (biasanya dengan metode ceramah), 

mendiskusikan materi (metode diskusi), tanya jawab tentang materi (metode tanya 
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jawab); Kegiatan penutup (akhir)  yang meliputi penarikan kesimpulan dan 

pemberian tugas. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Ekspositori. 

Model pembelajaran ekspositori, jika dibandingkan dengan model 

pembelajaran lain juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa 

kelebihannya adalah; 

1) Menghemat waktu dan biaya dalam penyediaan keperluan belajar, 

sehingga peserta didik memperoleh kesempatan untuk mempelajari 

topik- topik pelajaran lebih banyak. 

2) Peserta didik mengorganisasi pernyataan-pernyataan yang lebih baik dan 

leluasa atas topik yang dipelajari. 

3)  Lebih mudah mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. 

4) Peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran secara murni dan 

mendalam. 

5) Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi akan 

dapat terbantu. 

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ekspositori antara lain ; 

1) Memerlukan tenaga yang banyak, karena materi pelajaran harus 

disampaikan oleh pengajar secara langsung (satu arah), 

2) Sukar melayani kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. 

3) Gaya pengajar yang berubah-ubah menjadikan kegiatan instruksional 

tidak berjalan dengan konsisten. 
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4) Peserta didik menjadi sangat tergantung pada pengajar. 

5) Kurang menumbuhkan sikap dan cara berpikir yang kreatif pada diri 

peserta didik. 

 

4. Minat Belajar 

a. Pengertian minat 

Minat merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang. S.C. Utami Munandar (1992: 11) menyatakan bahwa 

prestasi seseorang selalu dipengaruhi macam dan intensitas minatnya,  anak yang 

berminat terhadap matematika akan bekerja keras untuk mencapai nilai yang tinggi 

dalam matematika. Minat belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dari 

dalam siswa yang mampu membangkitkan atau menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

itu demi mencapai tujuan belajar. Winkel (2007: 212) mengemukakan bahwa minat 

adalah kecenderungan yang menetap dalam diri seseorang tertarik pada bagian hal-

hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Disisi lain Slameto 

(2003: 57) mengemukakan bahwa minat adalah “kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Seseorang akan diketahui 

minatnya bila ada kecenderungan tertarik pada suatu obyek atas dasar senang atau 

tidak senang, sehingga menghasilkan suatu respon terhadap hal yang disenangi 

tersebut. Dapat dikatakan, siswa yang mempunyai minat belajar berdasarkan rasa 

senang dan adanya stimulus sesuai keadaan dirinya. Ini sesuai dengan pernyataan 

Underwood (2000 :31) yang menyatakan bahwa minat mempunyai aspek-aspek 
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sebagai berikut ;1) Ketertarikan pada suatu obyek tertentu. Ketertarikan terhadap 

suatu obyek tertentu ini dalam suatu proses pembelajaran meliputi kelengkapan 

fasilitas belajar, minat atau rasa suka terhadap mata pelajaran, serta frekuensi 

kegiatan dalam periode waktu tertentu.2) Respon terhadap suatu obyek tertentu. 

Respon ini dalam proses pembelajaran meliputi penghargaan atau penggunaan 

waktu dalam belajar, orientasi pada hasil belajar yang telah dicapai, tingkatan 

aspirasi, keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan 

dan arah sikap pebelajar terhadap sasaran kegiatan belajarnya.3) Keinginan terhadap 

sesuatu hal. Keinginan terhadap sesuatu hal meliputi kecenderungan untuk 

memahami suatu konsep dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dalam disiplin 

ilmu psikologis, minat mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan 

kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisasi atau individu yang 

menjadi penggerak dan pengaruh tingkah laku individu tersebut (Koeswara, 1989:1). 

Dari teori-teori tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa; 

1)  Minat merupakan suatu kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya 

(energy). 

2)  Minat merupakan suatu keadaan yang kompleks (a complex state) dan kesiap 

sediaan dalam arti individu untuk bergerak kearah tujuan tertentu, baik yang 

disadari maupun  yang tidak disadari. Tujuan tertentu dalam hal ini misalnya 

belajar, bekerja atau aktifitas yang lain. 

Menurut Witherington (1983:121) minat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

;1) Minat Kultural atau Sosial, minat ini timbul dari perbuatan belajar. Jadi minat ini 

merupakan hasil dari pendidikan. 2) Minat Primitif atau Biologis, minat ini timbul 

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



 lxiv  

dari kebutuhan yang berasal dari kebutuhan jaringan tubuh atau kebutuhan biologis, 

misalnya makanan, minuman, dan gerak. 

Disamping itu Dimyati Mahmud (1982: 164) menyatakan minat dapat 

ditafsirkan dari dua alternatif, yaitu ; 1) minat sebagai sebab, yaitu kekuatan 

pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian kepada orang lain. 2) minat 

sebagai akibat, yaitu pengalaman efektif yang distimulir oleh hadirnya seseorang 

atau suatu obyek atau karena berpartisipasi dalam suatu aktivitas. 

b.  Faktor yang mempengaruhi munculnya minat 

Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya minat antara lain ; 

1). Perkembangan Minat. 

Minat dalam perkembangannya dipengaruhi oleh adanya kemauan 

seseorang untuk menyesuaikan diri. Orang yang memiliki kemampuan 

penyesuaian diri yang baik, cenderung memiliki minat yang stabil. Oleh karena 

itu kemampuan penyesuaian diri dapat mempercepat kemampuan berasimilasi 

dan berpikir. Perkembanan minat juga dipengaruhi oleh faktor keturunan 

menyangkut faktor-faktor yang berhubungan dengan fisik khususnya panca 

indera Dengan kata lain minat dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor 

dari diri sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan dan keturunan, dimana 

mereka berinteraksi dengan sesamanya. 

2) Perubahan Minat 

Proses perubahan minat secara umum terjadi sepanjang garis kehidupan 

manusia. Perubahan-perubahan minat dalam proses itu disebabkan oleh 
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perubahan pola kehidupan, perubahan tugas, tanggung jawab dan perubahan 

status. 

Perubahan pola kehidupan pada masa remaja seringkali memunculkan 

perubahan minat. Pola kehidupan masa remaja cenderung diwarnai oleh 

pergaulan kelompok. Hal ini terjadi karena pada diri remaja diwarnai oleh rasa 

canggung bila bergabung dalam masyarakat luas, karena itu jalan keluarnya 

adalah mereka menggabungkan diri dengan teman sebaya. Dalam kelompok ini 

mereka merasa aman, karena mereka mengalami kesulitan yang sama, sehingga 

mereka tidak lagi memiliki perasaan rendah diri (Singgih Gunarso, 1992: 94). 

Oleh karena itu minat merekapun cenderung pada minat-minat yang dilakukan 

secara bersama-sama, misalnya pesiar, camping, panjat tebing, naik gunung, 

pramuka dan lain sebagainya atau segala hal yang sesuai dengan selera 

kelompok. 

Selain faktor-faktor penyebab proses perubahan minat, hal yang perlu 

diperhatikan pula adalah pembentukan pola minat dan penstabilan minat-minat 

(Andi Mappiare, 1983 :61). Proses pembentukan pola minat ini terjadi pada 

masa dewasa. Jenis-jenis minat yang berkembang pada masa remaja dalam 

prosesnya akan dipraktekkan atau diulang-ulang pada masa dewasa. Namun hal 

yang diulang-ulang itu hanya hal-hal yang menimbulkan kepuasan individu. 

Pengulangan minat ini lama kelamaan akan membentuk pola minat, sedangkan 

proses penstabilan minat-minat sangat erat berhubungan dengan menetapnya 

kesukaan dan ketidaksukaan individu. Proses ini cenderung menetap dan 
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diperkuat dengan bertambahnya umur seseorang. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa makin tua umur seseorang minatnya makin stabil. 

Para ahli mengemukakan bahwa ada tiga pola utama perubahan minat, 

pertama, terjadinya pengurangan jumlah yang diminati seseorang oleh 

seseorang sejalan dengan bertambahnya usia, kedua terjadinya pergantian 

tentang minat yang diutamakan dan sedikit muncul minat-minat baru dan, ketiga 

terjadinya pengutamaan minat baru jika lingkungan memaksa, dan sifat-sifat 

minat baru tidak sekelompok dengan minat-minat yang telah dimantapkan, 

sedangkan untuk pola perubahan minat ini lebih merupakan paksaan dari faktor 

kebudayaan dan lingkungan dari pada faktor pribadi. 

Pola perubahan minat yang pertama dialami oleh semua orang tanpa 

tergantung pada lingkungan budaya atau sosial tertentu dan juga tidak tergantung 

pada jenis kelamin. Selanjutnya perubahan minat pada pola kedua lebih banyak 

dipengaruhi oleh perubahan tugas dan tanggung jawab, sedangkan pola ketiga 

sangat tergantung pada adanya perubahan lingkungan dan adanya kesempatan 

bagi munculnya minat itu. 

Dengan melihat ketiga pola perubahan minat di atas, perubahan minat pada 

remaja juga akan terjadi sesuai dengan perkembangan usia maupun lingkungan 

dimana mereka beraktifitas. 

c. Manfaat Minat 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas secara garis besar 

dapatlah dikemukakan bahwa minat berfungsi ; 1) pendorong seseorang 

melakukan kegiatan; 2) pendorong seseorang untuk menikmati dan melanjutkan 
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aktifitas; 3) pendorong tumbuhnya perhatian terhadap suatu obyek dan 4) 

pendorong seseorang untuk cenderung melakukan kegiatan dan berusaha 

menyelesaikannya. 

Pengertian minat sering dikacaukan dengan pengertian sikap (attitude) dan 

motivasi, sehingga ketiganya sulit dibedakan. Oleh karena itu untuk memperjelas 

pengertian minat perlu dicari aspek yang menunjukkan ciri khusus bahwa 

seorang itu memiliki minat terhadap sesuatu. Menurut Kartini Kartono (1996:78) 

“...jadi pada minat ini terdapat unsur pengenalan (kognitif), emosi-emosi 

(afektif) dan kemauan untuk mencapai suatu obyek”. Dengan demikian minat 

mempunyai aspek-aspek ; 1) Kesadaran, adalah keadaan psikis yang merupakan 

keinsyafan dan kerelaan hati untuk melakukan sesuatu aktifitas. Kesadaran ini 

mempunyai korelasi yang positip terhadap perhatian individu. Sehingga semakin 

diperhatikan suatu obyek akan semakin disadari obyek itu dan makin jelas pula 

aktivitas bagi individu tersebut; 2) Kemauan, adalah dorongan kehendak yang 

terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dikendalikan oleh pertimbangan akal 

budi. Kartini Kartono (1996: 104) mengemukakan bahwa kemauan dapat 

menimbulkan aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang diharapkan; 

3) Kesenangan, adalah rasa ketertarikan pada suatu obyek dalam melaksanakan 

aktifitas. Senang ataupun tidak senang merupakan dasar timbulnya suatu minat; 

4) Perhatian, menurut Bimo Walgito (1983:5) perhatian adalah pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan obyek. Perhatian ini erat hubungannya dengan aktifitas individu. 

Sehingga bila individu telah mempunyai minat terhadap suatu obyek, maka 
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terhadap obyek itu secara spontan akan timbul perhatian dan kesadaran yang 

mendalam. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, maka bila siswa selalu 

dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran, akan dapat mencapai hasil 

belajar yang tinggi. 

d.  Minat Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Minat belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan (WS. 

Winkel, 2007 : 150-151). Minat belajar memegang peranan penting dalam 

memberikan gairah atau semangat dalam belajar, sehingga siswa yang berminat 

tinggi atau kuat akan memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan 

belajar termasuk belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Perkembangan minat belajar juga dipengaruhi oleh aspek perkembangan 

intelektual yang berkaitan dengan karakteristik kemampuan dalam memperoleh 

wawasan dan pemahaman. Mereka matang untuk mawas diri terhadap kekuatan 

dan kelemahannya serta memahami minatnya dalam merealisasikan diri dan 

mempunyai arah yang jelas. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

Pendidikan Kewargnegaraan adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam 

diri siswa yang mampu membangkitkan atau menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu demi mencapai suatu tujuan yaitu pencapaian kompetensi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan yang optimal. Minat belajar Pendidikan 
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Kewarganegaraan terwujud dalam tiga indikator yaitu : Pertama ketertarikan 

pada suatu obyek tertentu, yang terdiri dari ; a) kelengkapan fasilitas belajar, b) 

minat atau rasa suka terhadap mata pelajaran, c) frekuensi kegiatan dalam 

periode waktu tertentu. Kedua respon terhadap suatu obyek tertentu, yang terdiri 

dari ;     a) penghargaan atau penggunaan waktu dalam belajar, b) orientasi pada 

hasil belajar yang telah dicapai, c) tingkatan aspirasi, d) keuletan dan ketabahan 

dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan e) arah sikap pebelajar 

terhadap sasaran kegiatan belajarnya. Ketiga  keinginan terhadap sesuatu hal 

yang terdiri dari ; a) kecenderungan untuk memahami suatu konsep, b) 

pengorbanan untuk mencapai tujuan.  

 

B. Penelitian yang relevan  

Penelitian tentang strategi, model atau metode mengajar sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut; 

 

1.  Penelitian Emizal Amri. 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prestasi belajar IPS 

(sejarah) melalui pendekatan belajar siswa aktif lebih tinggi dari pada belajar 

siswa pasif dalam pengajaran bahan yang sama, prestasi belajar IPS (Sejarah) 

yang diraih siswa yang mempunyai intelegensi tinggi, lebih tinggi dari pada 

kelompok siswa yang mempunyai intelegensi rendah, hal ini berlaku untuk 

semua aspek penilaian prestasi belajar IPS (Sejarah) melalui kedua pendekatan 
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yang diteliti, dan tidak terdapat interaksi antara pendekatan belajar mengajar dan 

faktor intelegensi siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar IPS (sejarah). 

2. Penelitian Sri Sumaryati 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prestasi belajar mata kuliah 

dasar-dasar akuntasi kelompok mahasiswa yang diajar dengan model Quantum 

Learning lebih tinggi dari pada kelompok mahasiswa yang diajar dengan model 

ekspisitori, Kondisi Emotional Quotient dan Motivasi berprestasi mahasiswa 

dapat mempengaruhi baik buruknya prestasi belajar yang dicapai, serta terdapat 

interaksi model pembelajaran, motivasi berprestasi dan kecerdasan emosi 

terhadap prestasi belajar mata kuliah dasar-dasar akuntansi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Dari latar belakang masalah, kajian teori dan penelitian yang relevan, maka 

kiranya dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut ; 

1. Perbedaan pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan  

antara penerapan model quantum learning dengan model pembelajaran 

ekspositori. 

 Pendidikan Kewarganegaraan termasuk mata pelajaran umum dan wajib 

ditempuh oleh setiap siswa, karena memiliki kedudukan yang sama dalam 

menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan, namun seringkali siswa 

kurang berminat mengikuti pembelajaran tersebut, cenderung menganggap 

ringan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, berbeda dengan mata 

pelajaran yang di UN kan, sehingga pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 
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Kewarganegaraan masih belum memuaskan, belum bisa mencapai kriteria 

kelulusan minimal yang diharapkan. Untuk kepentingan inilah guru bersama-

sama dengan siswa harus pandai-pandai menciptakan suatu proses pembelajaran 

yang menyenangkan. Apabila proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 

menyenangkan, maka pada akhirnya akan dapat meningkatkan pencapaian 

kompetensi belajarnya. 

Model pembelajaran quantum learning merupakan suatu model pembelajaran 

yang berusaha untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memberikan rasa 

nyaman dan senang pada siswa. Pemberian rasa nyaman dan menyenangkan ini 

antara lain dapat diperoleh dengan penggunaan musik, film pendek, dan 

kombinasi metode pembelajaran antara lain metode ceramah, demonstrasi, 

presentasi, tutorial dan diskusi yang dirancang dengan sistem TANDUR 

sehingga diharapkan diperoleh konsep yang jelas tentang materi pelajaran. 

Sementara dengan model ekspositori siswa lebih banyak bersikap pasif, mereka 

lebih banyak menerima informasi dari guru dalam bentuk ceramah, dan tanya 

jawab, kemudian melakukan peningkatan pemahaman melalui pemberian tugas 

yang di berikan oleh guru. Pada model ekspositori ini keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran sangatlah sedikit. Semua rancangan pembelajaran sudah 

dipersiapkan  sepenuhnya oleh guru, dan siswa tinggal menerima dan mengikuti 

saja dan menurut apa yang diperintahkan guru, kondisi ini sering menimbulkan 

rasa bosan, masa bodoh, dan rasa malas dalam mengikuti pelajaran bahkan 

cenderung sekedarnya, sehingga pada akhirnya pencapaian kompetensi 

belajarnya menjadi kurang. 
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2. Perbedaan pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan rendah. 

Keberhasilan belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang ada, 

kecakapan guru yang tinggi, namun juga dipengaruhi oleh kondisi siswa sendiri 

sebagai pihak yang dikenai proses pendidikan. Dalam kenyataannya, minat 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Siswa yang kurang berminat untuk belajar, walaupun didukung 

oleh berbagai faktor, akan berpengaruh sekali terhadap hasil belajarnya.  

Adanya minat yang tinggi selain akan menimbulkan perasaan senang, dalam 

belajar juga akan menyebabkan pemusatan perhatian, sehingga akan mendukung 

keberhasilan dalam belajarnya. 

Siswa dengan minat tinggi, maka dalam belajarnya akan lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang tidak berminat atau yang berminat rendah. Untuk itu faktor 

minat perlu diperhitungkan sebagai faktor yang ikut berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.  

Dari deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat terhadap pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan akan berpengaruh dalam pencapaian kompetensi 

belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila minatnya 

tinggi, siswa akan lebih berkesempatan untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik pula, demikian sebaliknya bagi siswa yang tidak berminat atau memiliki 

minat yang rendah, maka berkecenderungan mendapatkan hasil belajar yang 

kurang pula. Dengan begitu dapat diperkirakan terdapat pengaruh positip antara 

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



 lxxiii  

minat dengan pencapaian kompetensi belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Dengan penggunaan model Quantum Learning  yang memadukan metode 

pembelajaran yang variatif serta pengkondisian suasana belajar yang 

menyenangkan, dengan mendudukkan murid dengan nyaman, memasang musik 

latar dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster untuk 

memberi kesan menonjolkan informasi, dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan diperkirakan akan dapat merangsang minat  siswa. Dengan 

demikian siswa yang tadinya tidak berminat mengikuti pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi berminat untuk 

mengikutinya.   

  

3.  Interaksi pengaruh terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa 

Dengan penerapan model quantum learning akan lebih melibatkan aktifitas 

siswa, sehingga diharapkan akan dapat mewujudkan adanya suasana belajar 

yang lebih kondusif dan menyenangkan bila dibandingkan dengan model 

ekspositori yang cenderung bersifat teacher centered learning, dimana guru 

memiliki peran yang sangat dominan. Suasana belajar yang kondusip dan 

menyenangkan sangat memungkinkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Dengan digunakannya model quantum learning yang dalam penerapannya 

berprinsip untuk mendudukkan siswa pada kondisi yang nyaman, berlatar 

belakang musik, adanya selingan film-film pendek, serta memanfaatkan semua 
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hal yang ada di dalam dan di luar pembelajaran, sangat diharapkan akan mampu 

merangsang kecerdasan emosi dan minat belajar siswa. Kecerdasan emosi dan 

minat belajar yang tinggi diharapkan akan dapat mengantarkan siswa menjadi 

pribadi yang berhasil dalam kegiatan belajarnya. Model ekspositori seringkali 

cenderung menempatkan siswa sebagai obyek penerima pesan. Mereka tidak 

banyak dilibatkan secara aktif dalam proses pencarian konsep dan pemecahan 

masalah. Hal ini mengakibatkan siswa kurang dapat mengembangkan 

kemampuannya dan bersifat masa bodoh. Dengan kata lain dapat dikemukakan  

bahwa dalam penelitian ini diperkirakan terdapat interaksi pengaruh antara 

model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut ; 

1. Terdapat perbedaan signifikan, pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan antara penerapan model quantum learning dengan 

model ekspositori. Siswa yang belajar dengan model quantum learning 

diperkirakan akan memperoleh tingkat pencapaian kompetensi belajar lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan model ekspositori. 
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2.  Terdapat perbedaan signifikan, pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi 

dan rendah. 

 Siswa dengan minat belajar tinggi dalam mengikuti pembelajaran diprediksi 

akan memperoleh pencapaian kompetensi belajar lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang tidak berminat atau memiliki minat belajar yang rendah. 

3. Terdapat interaksi pengaruh terhadap pencapaian kompetensi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara model pembelajaran dengan  

minat belajar  siswa. 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kelas XI, SMA Negeri Kabupaten Kebumen. 

Pemilihan tempat tersebut dengan harapan dapat menjawab permasalahan untuk 

mencapai tujuan penelitian, dan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (1) 

penggunaan model pembelajaran yang variatif belum banyak dilakukan oleh guru 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (2) jumlah populasi memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

2. Waktu Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dari bulan Mei 2009 sampai 

dengan bulan Nopember 2009 dengan rincian sebagai berikut ;  

a.  Tahap persiapan. 

 Tahap persiapan, dilaksanakan dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 

2009 dengan kegiatan; 

1) Penyusunan proposal; 

2) Penyusunan rancangan prosedur pembelajaran baik dengan model quantum 

learning maupun model ekspositori, kisi-kisi dan tes pencapaian kompetensi 

PKn, kisi-kisi dan angket minat belajar serta pedoman pengamatan dan 

wawancara dengan siswa yang mengikuti pembelajaran model quantum 

learning maupun model ekspositori, dan guru yang melaksanakan 

pembelajaran quantum learning dan model ekspositori; 

3) Uji coba angket minat belajar siswa dan  tes pencapaian kompetensi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b.  Tahap Pelaksanaan eksperimen 

 Tahap pelaksanaan eksperimen dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan 

Agustus 2009 – Oktober 2009. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning untuk kelompok 

eksperimen dan model ekspositori untuk kelompok kontrol, sesuai dengan 

rancangan prosedur pembelajaran yang telah direncanakan. 

 Adapun langkah-langkah pembelajaran quantum learning adalah; 

1) Penjelasan prosedur pembelajaran; 

2) Diskusi atau kegiatan kelompok kecil; 
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3) Presentasi dari tiap-tiap kelompok; 

4) Pemantapan dan pengembangan materi; 

5) Evaluasi pembelajaran.  

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran quantum learning maupun ekspositori berpedoman pada 

rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 1.1. 

c.  Tahap pasca eksperimen 

 Tahap pasca eksperimen dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 

bulan Nopember 2009, dengan rincian kegiatan ; 

1)  Tes akhir untuk mengetahui pencapaian kompentesi belajar mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

2) Analisis data dan penulisan laporan penelitian. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental, karena bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan model pembelajaran. Suharsini Arikunto (2006:3) 

menyatakan Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 
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bisa mengganggu. Penelitian eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

melihat akibat dari suatu perlakuan. 

Penelitian ini melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, tiga 

variabel tersebut adalah sebagai berikut ; 

1. Variabel bebas pertama adalah penerapan model pembelajaran yang terdiri dari 

model quantum learning dan model pembelajaran ekspositori. Variabel ini 

merupakan variabel yang dimanipulasi. 

2. Variabel bebas kedua adalah minat belajar, yang dibedakan dalam dua kategori 

yaitu minat belajar tinggi dan minat belajar rendah, tetapi tidak dimanipulasi 

secara eksperimental, namun dimasukkan dalam desain penelitian untuk 

dijadikan variabel atribut, sehingga dapat dilihat interaksinya dengan variabel 

aktif dalam mempengaruhi variabel terikat. (Sugiyono, 2008 : 4). Sebagai 

pedoman untuk memilah minat belajar tinggi dan rendah digunakan mean skor 

(Suharsini Arikunto, 2008 : 264) 

3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencapaian kompetensi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan, yang termasuk jenis data  interval. Penyebaran tes 

pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan tes objektif. 

Berdasarkan banyaknya faktor dari masing-masing variabel bebas yang 

dilibatkan dalam penelitian, maka rancangan penelitian adalah menggunakan 

rancangan faktorial 2 x 2   dengan teknik analisis varian (Anava) 2 Jalur. Sesuai 

dengan variabel penelitian ini, maka rancangan penelitian terlihat pada tabel berikut 

ini ; 

Tabel 2 : Matrik Rancangan Analisis Penelitian 
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        Model Pembelajaran 
          ( A ) 

Minat Belajar 
         ( B ) 

 
Model Quantum Learning 

(A1) 

 
Model Ekspositori 

(A2) 

 
Minat Belajar Tinggi 

(B1) 
 

 
A1B1 

 

 
A2B1 

 
Minat Belajar Rendah 

(B2) 
 

 
A1B2 

 
A2B2 

 

Keterangan : 

A1B1  : Kelompok siswa yang mempunyai minat belajar tinggi  yang diberi 

perlakuaan model pembelajaran quantum learning 

A1B2 : Kelompok siswa yang mempunyai minat belajar rendah yang diberi 

perlakuan model pembelajaran quantum learning 

A2B1 : Kelompok siswa yang mempunyai minat belajar tinggi   yang diberi 

perlakuan model pembelajaran ekspositori 

A2B2  : Kelompok siswa yang mempunyai minat belajar rendah   yang diberi 

perlakuan model pembelajaran ekspositori 

 

C. Populasi dan Sample 

1. Populasi Penelitian : 

Soegiyono (2008 : 61) menyatakan : Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, 

sedangkan Suharsini Arikunto (2006 : 130) menyatakan bahwa “Populasi adalah 
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keseluruhan subjek penelitian” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMA Negeri Kabupaten Kebumen, sebanyak 14 sekolah dengan jumlah siswa 

sebanyak 8.400 orang. 

Pemilihan populasi ini dengan pertimbangan (a) Siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Kebumen secara umum homogen dan memiliki karakteristik yang sama 

(b) Guru pengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 

Kabupaten Kebumen memiliki beberapa kesamaan dalam latar belakang pendidikan 

dan pengalaman mengajar serta pengalaman mengikuti pelatihan yang berupa 

MGMP. (c) Sarana dan prasarana yang ada relatif sama dan dapat menunjang proses 

pembelajaran, seperti perpustakaan sekolah dengan koleksi buku pelajaran, peralatan 

laboratorium, peralatan olah raga dan kesenian. 

  

2. Penetapan dan Cara Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian kecil dari individu yang dijadikan wakil dalam 

penelitian (Tulus Winarsunu, 2007: 11). Sampel yang baik atau sampel yang 

mewakili atau yang representatif adalah sampel yang anggota-anggotanya 

mencerminkan sifat dan ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XI semester 1 tahun pelajaran 

2009/2010 sebanyak 4 kelas dengan jumlah siswa sekitar 160 siswa, dari 4 sekolah 

yang masing-masing diperoleh satu kelas, 2 kelas dari 2 sekolah sebagai kelas 

eksperimen dan 2 kelas dari 2 sekolah lainnya sebagai kelas kontrol. 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik multi 

stage cluster random sampling yaitu pemilihan sampel secara bertahap, acak dari 

kelompok kelas yang sudah ditentukan. Adapun langkahnya dilakukan dengan ; 

a. Memperoleh sekolah dan kelas dengan menggunakan random sampling,  

Pada penelitian ini untuk memperoleh sekolah dan kelas yang akan 

digunakan sebagai sample, dilakukan dengan teknik random sampling yaitu 

penarikan sampel secara acak. Dari sejumlah 14 SMA Negeri di Kabupaten 

Kebumen diambil 4 sekolah, dan dari masing-masing sekolah diambil satu 

kelas, diperoleh sampel terdiri dari Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Gombong, 

Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Karanganyar, Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 

Kutowinangun dan Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Prembun. 

b. Menentukan kelompok eksperimen dan kontrol dengan cluster random 

sampling  

Untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

dilakukan dengan  random sampling yaitu penarikan secara acak dari kelas 

yang dijadikan sampel, 2 kelas sebagai kelompok eksperimen, diperoleh 

Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Gombong dan Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Karanganyar, dimana dalam proses pembelajaran menggunakan model 

quantum learning dan 2 kelas sebagai kelompok kontrol, diperoleh Kelas XI 

IPS 2 SMA Negeri 1 Kutowinangun dan Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Prembun, dimana dalam proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

D. Definisi Operasional 
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 Untuk memperjelas variabel dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan 

definisi operasional sebagai berikut ; 

a.  Model Quantum Learning dan Model Pembelajaran Ekspositori 

Pada dasarnya model quantum learning merupakan model pembelajaran 

yang memberikan kesempatan secara luas, nyaman dan menyenangkan kepada 

siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa teknik yang 

digunakan adalah dengan mendudukkan siswa secara nyaman, memasang musik 

latar di dalam kelas, memutarkan film-film pendek, meningkatkan partisipasi 

individu dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran aktif serta pemberian 

penguatan- penguatan oleh guru (pengajar). 

Model pembelajaran ekspositori merupakan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru untuk memindahkan pengalaman dan informasi kepada 

siswa dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang definisi, prinsip 

dan konsep materi pembelajaran (metode ceramah dan tanya jawab) dan 

penugasan. Siswa mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh guru secara cermat. 

b. Minat belajar 

Minat belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dari dalam siswa 

yang mampu membangkitkan atau menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu 

demi mencapai tujuan belajar, yang terwujud dalam tiga indikator yaitu : 

pertama ketertarikan pada suatu obyek tertentu, yang terdiri dari ; a) 

kelengkapan fasilitas belajar, b) minat atau rasa suka terhadap mata pelajaran, c) 

frekuensi kegiatan dalam periode waktu tertentu. Kedua respon terhadap suatu 
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obyek tertentu, yang terdiri dari ;     a) penghargaan atau penggunaan waktu 

dalam belajar, b) orientasi pada hasil belajar yang telah dicapai, c) tingkatan 

aspirasi, d) keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai 

tujuan e) arah sikap pebelajar terhadap sasaran kegiatan belajarnya. Ketiga  

keinginan terhadap sesuatu hal yang terdiri dari ; a) kecenderungan untuk 

memahami suatu konsep, b) pengorbanan untuk mencapai tujuan.  

c. Pencapaian kompetensi belajar PKn. 

Pencapaian kompetensi belajar Pkn merupakan hasil penilaian terhadap 

kemampuan yang dimiliki dan ditunjukkan siswa yang mencakup pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sebagai 

hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada kegiatan pengumpulan data ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan peneliti antara lain teknik dan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sehingga diperoleh data yang sebenarnya. Alat ukur yang 

digunakan haruslah valid dan reliabel. Teknik yang digunakan untuk  pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik tes dan teknik angket. Adapun 

instrumen yang digunakan terdiri dari ; 

1. Tes pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes obyektif yang disusun 

oleh peneliti berdasarkan rancangan pembelajaran dan kisi-kisi tes. Kisi-kisi 
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dalam tes ini dibuat berdasarkan silabus yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Hasil tes ini digunakan untuk mengambil data pencapaian kompetensi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan.(Lampiran 1.3) 

2. Angket Minat Belajar  Siswa 

Teknik pengumpulan data yang lain adalah teknik angket, yaitu angket minat 

belajar   siswa dengan mengikuti skala pengukuran yang dikemukakan oleh 

Likert. Instrumen angket berbentuk skala dengan rentang antara 1 sampai 5. 

Angket minat belajar dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam 

landasan teori, yang dituangkan dalam kisi-kisi angket minat belajar. 

(Lampiran 1.4) 

 Disamping itu untuk lebih menjelaskan temuan dari hasil penelitian dengan 

kuantitatif dan analisa anava, serta mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang 

mungkin terjadi selama penelitian dilakukan pula pengumpulan data kualitatif 

melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa siswa terpilih secara purposive 

dari kelompok eksperimen maupun kontrol. Adapun teknik dan alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data ini adalah ; 

1. Observasi partisipatif pasif. 

 Dalam hal ini peneliti hadir ditempat kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran, mengobservasi dari siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran quantum maupun model 

pembelajaran ekspositori, untuk mengamati keaktifan, perhatian dan 

keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, instrumen yang 

dipergunakan adalah lembar pengamatan. Dari hasil observasi ditetapkan siswa 
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yang tingkat keaktifan, perhatian dan keantusiasan mengikuti proses 

pembelajaran tinggi, sedang dan kurang untuk diwawancarai guna mengetahui 

pandangan atau tanggapannya serta kesulitan atau permasalahan yang dihadapi 

dengan pelaksanaan pembelajaran model quantum atau ekspositori. 

2. Wawancara semiterstruktur 

 Dari siswa terpilih, dilakukan wawancara tentang pandangan atau tanggapannya 

serta permasalahan yang mereka hadapi terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran quantum atau ekspositori, wawancara juga dilakukan kepada guru, 

untuk mengetahui tanggapannya terhadap penggunaan model pembelajaran 

quantum atau ekspositori dan kendala yang dihadapinya. 

 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1.  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 a. Variabel model pembelajaran 

Agar diperoleh keyakinan bahwa rancangan penelitian yang digunakan 

cukup baik, maka uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal dan 

eksternal. Validitas internal berkaitan dengan apakah perlakuan eksperimen itu 

benar-benar menyebabkan perubahan terhadap variabel terikat. Variabel yang 

harus dikendalikan dan dilakukan uji validitas rancangan tersebut adalah 

pengaruh kematangan dan kejenuhan, pengaruh alat pengukuran, pengaruh 

subyek yang berbeda. Disamping itu dilakukan juga pengontrolan terhadap 

tempat penelitian, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol, pemilihan 

sampel, pemilihan tema pembelajaran, guru pengajar, serta subyek penelitian. 
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Validitas eksperimen berkaitan dengan keseragaman materi pelajaran dari bahan 

ajar dan guru pengajar. 

b. Variabel minat belajar, instrumen yang digunakan adalah berupa angket 

yaitu angket minat belajar. 

1) Uji Validitas, dilakukan untuk menguji seberapa jauh alat pengukur dapat 

mengungkapkan dengan tepat, gejala yang hendak diukur sehingga alat 

pengukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. 

Uji validitas yang digunakan yaitu ; 

a). Validitas isi 

 Angket minat belajar diuji dengan menggunakan uji validitas isi atau 

validitas content, dimana isinya diturunkan dari teori-teori minat belajar 

yang dituangkan dalam kisi-kisi instrumen minat belajar.   

b) Uji validitas butir. 

 Untuk mengetahui validitas pada tiap-tiap butir dari angket minat 

belajar digunakan uji validitas konstruk dengan analisis butir yaitu 

dengan mengkorelasikan butir yang dimaksud dengan skor total. Skor 

pada butir dipandang sebagai X dan skor total dipandang sebagai Y.  

Untuk mengetahui validitas masing-masing butir digunakan rumus 

korelasi Poduct Moment. dari Pearson yaitu :  

rxy = 
  

       
 




2222 YYNXXN

YXXYN
      

(Suharsini Arikunto, 2008 : 78) 
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Keterangan :  

  rxy  =  koefisien validitas 

  N = jumlah responden 

  ∑XY = jumlah butir dikalikan skor total 

  Y = skor rata-rata dari Y 

  X = skor rata-rata dari X 

Dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan angka kritik dari 

tabel korelasi nilai r dengan taraf signifikansi 5 %, kriteria pengujian 

valid apabila   r hitung > r tabel  atau tidak valid jika sebaliknya. 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus Product 

Moment dari Pearson dapat diketahui bahwa dari 45 pernyataan terdapat 

5 pernyataan yang dinyatakan tidak valid, yaitu nomor ; 13, 25, 34, 39, 

dan 41 (Lampiran 2.2) 

2) Uji reliabilitas instrument menggunakan uji konsistensi internal, 

koefisien Alpha dari Cronback dengan rumus : 

  r11 = 




























2
1

2

1
1 

 b

k
k

 

(Suharsini Arikunto, 2008 : 109) 

Keterangan :  

r11  = reliabilitas yang dicari 

k = banyaknya soal 

∑ 2
b  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
1  = varians total 
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Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Alpha dari 

Cronback diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,9030. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5 % dengan n = 40 

diperoleh hasil sebesar 0,312. Karena r hitung lebih besar dari r tabel, maka 

butir pernyataan angket tersebut reliable, atau dapat disimpulkan 

relibilitasnya sangat tinggi. (Lampiran 2.3) 

c. Variabel pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan, 

instrumen yang digunakan berupa tes yaitu tes prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

1) Uji Validitas, dilakukan untuk menguji seberapa jauh alat pengukur dapat 

mengungkapkan dengan tepat, gejala yang hendak diukur sehingga alat 

pengukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. 

Uji validitas yang digunakan yaitu ; 

a). Validitas isi 

Tes prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. diuji dengan 

menggunakan uji validitas isi atau validitas content, dimana isinya 

disusun berdasarkan sistem penilaian, tujuan pembelajaran dan 

silabus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang 

dituangkan dalam kisi-kisi soal.   

b) Uji validitas butir. 

Untuk mengetahui validitas pada tiap-tiap butir dari tes prestasi 

belajar digunakan uji validitas konstruk dengan analisis butir yaitu 

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



 lxxxix  

dengan mengkorelasikan butir yang dimaksud dengan skor total. Skor 

pada butir dipandang sebagai X dan skor total dipandang sebagai Y.  

Untuk mengetahui validitas masing-masing butir digunakan rumus 

korelasi Product Moment. dari Pearson yaitu :  

        rxy = 
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(Suharsini Arikunto, 2008 : 80) 

Keterangan :  

  rxy  =  koefisien validitas 

  N = jumlah responden 

  ∑XY = jumlah butir dikalikan skor total 

  Y = skor rata-rata dari Y 

  X = skor rata-rata dari X 

Dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan angka kritik 

dari tabel korelasi nilai r dengan taraf signifikansi 5 %, kriteria 

pengujian valid apabila   r hitung > r tabel  atau tidak valid jika 

sebaliknya. 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus 

Product Moment dari Pearson dapat diketahui bahwa dari 55 

pertanyaan (soal) terdapat 4 pertanyan (soal) yang dinyatakan tidak 

valid, yaitu nomor ;  19, 27, 31, dan 54. (Lampiran 2.5) 

2) Uji reliabilitas instrument tes prestasi belajar menggunakan rumus Kuder 

Richarson 20 (KR-20) sebagai berikut ; 
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  r11 = 










 















2

2

1 S
pqS

n
n

 

(Suharsini Arikunto, 2008 : 100) 

 

Keterangan :  

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p    = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q    = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

    (q = 1 – p) 

∑pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes  

               (standar deviasi adalah akar varians) 

Interpretasi mengenai besarnya koefisien adalah sebagai berikut ; 

Koefisien 0,800 sampai 1,00 =  sangat tinggi 

Koefisien 0,600 sampai 0,800  =  tinggi 

Koefisien 0,400 sampai 0,600  =  cukup 

Koefisien 0,200 sampai 0,400 =  rendah 

Koefisien 0 sampai 0,200 =  sangat rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Kuder Richarson 

20 (KR-20), diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,9390 Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5 % dengan n = 

40 diperoleh hasil sebesar 0,312. Karena r hitung lebih besar dari r tabel, 
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maka butir pernyataan angket tersebut reliable, atau dapat disimpulkan 

relibilitasnya sangat tinggi. (Lampiran 2.6) 

3). Indeks Taraf Kesukaran dan Indeks Daya Beda  

Obyektifitas dari tes diperoleh apabila pelaksanaannya terhindar 

dari unsur-unsur subyektif. Untuk menghindari unsur subyektif, tes 

disusun dalam bentuk tes obyektif dan konsisten serta mudah dalam 

penilaian. Obyektifitas tes diuji dengan menganalisis butir soal untuk 

mengetahui taraf kesukaran dan daya bedanya. 

a. Indeks Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar (Suharsini Arikunto, 2008 : 207). Di dalam istilah 

evaluasi indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari 

proporsi. Rumus untuk mencari P adalah : 

P = 
JS
B  

  (Suharsini Arikunto, 2008 : 208) 

  Dimana : 

   P = indeks taraf kesukaran 

   B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

   JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 Interpretasi besarnya indeks taraf  kesukaran adalah sebagai berikut  

 Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 
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b. Daya pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). (Suharsini 

Arikunto, 2008 : 211) 

Cara menentukan daya pembeda adalah dengan prosedur : 

1) Harus dibedakan untuk kelompok kecil (peserta kurang dari 

100) dan kelompok besar (peserta lebih dari 100). 

 Untuk kelompok kecil, seluruh pengikut tes dideretkan 

mulai dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi 2. Sedang 

untuk kelompok besar, diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27 % 

skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 27 % dari 

kelompok bawah (JB) 

2) Rumus untuk menentukan indeks pembeda adalah : 

   D = BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B

  

(Suharsini Arikunto, 2008 : 213) 

Dimana : 

J      = jumlah peserta tes 

JA      = banyaknya peserta kelompok atas 

JB      = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu denganbenar 
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BB   = banyaknya peserta kelompok bawah yang  menjawab 

soal dengan benar 

   PA  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

            (ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

PB  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

Interpretasi indeks daya pembeda adalah sebagai berikut ; 

D = 0,00 – 0,20 = Jelek 

D = 0,20 – 0,40 = Cukup baik 

D = 0,40 – 0,70 = Baik 

D = 0,70 – 1,00 = Baik sekali 

Hasil analisa Taraf Kesukaran dan Daya Beda secara detail 

terdapat dalam Lampiran: 2.7 

 

H. Teknik Analisa Data 

Untuk menguji kebenaran hipotesa dan memperoleh kesimpulan, data yang 

telah terkumpul perlu dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

varian (ANAVA) dua jalan, dengan tujuan dapat diketahui perlakuan terhadap 

respons dari penelitian. 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis statistik 

dengan teknik analisis varian diantaranya : (1) bahwa sampel harus berasal dari 

populasi yang terdistribusikan normal, (2) nilai-nilai varians dalam kelompok-

kelompok sampel harus menunjukkan adanya homogenitas, (3) data yang akan 
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diolah harus berskala interval atau rasio, (4) sampel penelitian harus diambil secara 

random ((Tulus Winarsunu, 2007 : 95). 

1. Uji Persyaratan 

a.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut memiliki 

sebaran normal atau tidak. Uji normalitas sampel yang digunakan adalah 

Lilliefors Significance Correction dari Kolmogorov-Smirnov pada taraf 

signifikansi α = 0.05 (Sudjana, 2005 : 466). Dalam hal ini yang diuji adalah Ho 

yang menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Penerimaan atau penolakan Ho didasarkan pada : 1) jika nilai sig. atau 

signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal, dan 2) jika nilai 

sig. atau signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. 

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varians antara dua 

kelompok yang dibandingkan. Untuk menguji homogenitas varians populasi 

menggunakan uji Levence’s test of homogenity of variance dengan bantuan 

program komputer SPSS, pada taraf signifikansi α = 0,05. Jika nilai sig. atau 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan 

varians antara dua kelompok yang dibandingkan, atau jika nilai sig. atau 

signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan 

varians antara dua kelompok yang dibandingkan. 

 

2. Uji Hipotesis 
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Untuk menguji hipotesis dalam pengolahan data digunakan teknik analisis 

varians   atau ANAVA dua jalur pada taraf signifikansi α = 0,05, dan dilanjutkan 

dengan uji Scheffe. Adapun Hipotesis yang diajukan adalah ; 

 

a.  Hipotesis satu : 

 Terdapat perbedaan pengaruh yang positif signifikan terhadap pencapaian 

kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

antara penerapan model Quantum Learning dengan model ekspositori. 

 Hipotesis yang diuji : 

 Ho     : µMPQL =  µMPEksp. 

 H1      : µMPQL >  µMPEksp. 

b. Hipotesis dua : 

 Terdapat perbedaan signifikan pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi dan rendah. 

 Hipotesis yang diuji : 

 Ho     : µMBT =  µMBR. 

 H1      : µMBT >  µMBR. 

c. Hipotesis tiga : 

 Terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat belajar   

terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 Hipotesis yang diuji : 
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 Ho     : µMP x  µMB   = 0. 

 H1      : µMP x  µMB   ≠ 0. 

 Keterangan : 

MPQL     = Model Pembelajaran Quantum Learning 

MPEksp   = Model Pembelajaran Ekspositori 

MBT        = Minat Belajar Tinggi 

MBR        = Minat Belajar Rendah  

MP  = Model Pembelajaran 

MB = Minat Belajar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini  akan disajikan deskripsi data hasil penelitian, uji persyaratan 

analis dan pengujian hipotesis. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan histogram, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan teknik Analisis Varians (ANAVA) 2 Jalur, dan pada hipotesis yang 

terbukti dilanjutkan dengan  uji lanjut dengan menggunakan teknik Schefe. 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Selanjutnya secara berturut-turut disajikan deskripsi data mengenai 

pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

diajarkan dengan menggunakan model Quantum Learning dan model Ekspositori, 

dan minat belajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

1.  Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa 

dengan Model Quantum Learning secara keseluruhan (A1). 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan siswa 

yang diajar dengan model quantum learning diketahui bahwa n = 78, skor 

tertinggi = 40 dan skor terendah = 26, Mean = 32,38 dan Simpangan baku = 
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3,260 Distribusi frekwensi skor pencapaian kompetensi belajar siswa yang diajar 

dengan model quantum learning dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1. 

Tabel 3 :   Distribusi Frekewensi Pencapaian Kompetensi PKn  
siswa yang diajar dengan model Quantum Learning 

  
Statistics 

Kompetensi PKn Model Quantum Learning 

N Valid 78 

Missing 0 
Mean 32.38 
Std. Error of Mean .369 
Median 33.00 
Mode 33 
Std. Deviation 3.260 
Variance 10.629 
Skewness -.046 
Std. Error of Skewness .272 
Kurtosis -.560 
Std. Error of Kurtosis .538 
Range 14 
Minimum 26 
Maximum 40 
Sum 2526 
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Gambar 1 :. Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 

siswa yang diajar dengan model Quantum Learning 
 
2.  Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa 

dengan Model Ekspositori secara keseluruhan (A2). 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan siswa 

yang diajar dengan model Ekspositori diketahui bahwa n = 75, skor tertinggi = 

38 dan skor terendah = 23, Mean = 31,89 dan Simpangan baku = 3,029 

Distribusi frekwensi skor pencapaian kompetensi belajar siswa yang diajar 

dengan model ekspositori dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 2. berikut : 

      Tabel 4 :     Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn  
siswa yang diajar dengan model Ekspositori 

 
Statistics 

KompetensiPKnModelEkspositori 

N Valid 75 

Missing 0 
Mean 31.89 
Std. Error of Mean .350 
Median 32.00 
Mode 33 
Std. Deviation 3.029 
Variance 9.178 
Skewness -.318 
Std. Error of Skewness .277 
Kurtosis .188 
Std. Error of Kurtosis .548 
Range 15 
Minimum 23 
Maximum 38 
Sum 2392 

 
 
 

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



 c  

 
 

Gambar 2 : Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa yang diajar dengan model Ekspositori 

 
 
 

3.  Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa yang 

memiliki Minat Belajar Tinggi (B1) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi, diketahui bahwa   n = 77, skor tertinggi = 40 

dan skor terendah = 26, Mean = 33,26 dan Simpangan baku = 2,721 Distribusi 

frekwensi skor pencapaian kompetensi belajar siswa yang minat belajar tinggi 

dapat dilihat pada Tabel 5 dan   Gambar 3. 

 
 
      Tabel 5 :  Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn  

siswa dengan Minat Belajar Tinggi 
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Statistics 

Kompetensi PKn Minat Belajar Tinggi 

N Valid 77 

Missing 0 
Mean 33.26 
Std. Error of Mean .310 
Median 33.00 
Mode 33 
Std. Deviation 2.721 
Variance 7.405 
Skewness -.261 
Std. Error of Skewness .274 
Kurtosis .215 
Std. Error of Kurtosis .541 
Range 14 
Minimum 26 
Maximum 40 
Sum 2561 

 
 

 
Gambar 3 :  Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 

siswa dengan Minat Belajar Tinggi 
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4.  Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa yang 

memiliki Minat Belajar Rendah (B2) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16, terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan siswa 

yang memiliki minat belajar rendah, diketahui bahwa n = 76, skor tertinggi = 38, 

dan skor terendah = 23, Mean = 31,01 dan Simpangan baku = 3,164. Distribusi 

frekwensi skor pencapaian kompetensi belajar siswa yang memiliki minat belajar 

rendah  dapat dilihat pada Tabel 6 dan gambar 4. 

 

Tabel 6 :  Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn siswa 
dengan Minat Belajar Rendah 

 
Statistics 

Kompetensi PKn Minat Belajar Rendah 

N Valid 76 

Missing 0 
Mean 31.01 
Std. Error of Mean .363 
Median 31.00 
Mode 31 
Std. Deviation 3.164 
Variance 10.013 
Skewness .164 
Std. Error of Skewness .276 
Kurtosis -.083 
Std. Error of Kurtosis .545 
Range 15 
Minimum 23 
Maximum 38 
Sum 2357 
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Gambar 4 : Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa dengan Minat Belajar Rendah 

 

5. Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang 

memiliki Minat Belajar Tinggi dengan Perlakuan Model Quantum Learning.  

(A1B1) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan pada 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi   dengan perlakuan model 

quantum learning, diketahui bahwa n = 42, skor tertinggi = 40 dan skor terendah 

= 26, Mean = 33,45 dan Simpangan baku = 3,046. Distribusi frekwensi skor 

pencapaian kompetensi belajar pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi  dengan perlakuan model quantum learning  dapat dilihat pada 

Tabel 7 dan gambar 5. 
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Tabel 7 :   Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa Minat Belajar Tinggi dengan model Quantum 
Learning 

 
Statistics 

Kompetensi PKn Minat Tinggi Quantum 

N Valid 42 

Missing 0 
Mean 33.45 
Std. Error of Mean .470 
Median 33.00 
Mode 33 
Std. Deviation 3.046 
Variance 9.278 
Skewness -.427 
Std. Error of Skewness .365 
Kurtosis .300 
Std. Error of Kurtosis .717 
Range 14 
Minimum 26 
Maximum 40 
Sum 1405 

 

 
 

Gambar 5 :  Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa  Minat Belajar Tinggi dengan model Quantum 
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6. Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang 

memiliki Minat Belajar Rendah dengan Perlakuan Model Quantum Learning.  

(A1B2) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan pada 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar  rendah dengan perlakuan model 

quantum learning, diketahui bahwa n = 36, skor tertinggi = 38 dan skor terendah 

= 26, Mean = 31,14 dan Simpangan baku = 3,091. Distribusi frekwensi skor 

pencapaian kompetensi belajar pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar  rendah dengan perlakuan model quantum learning dapat dilihat pada 

Tabel 8 dan Gambar 6. 

Tabel 8 :   Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn  
      siswa  Minat Belajar Rendah dengan model Quantum 

Learning 
 

Statistics 

Kompetensi PKn Minat Rendah Quantum 

N Valid 36 

Missing 0 
Mean 31.14 
Std. Error of Mean .515 
Median 31.00 
Mode 30a 
Std. Deviation 3.091 
Variance 9.552 
Skewness .410 
Std. Error of Skewness .393 
Kurtosis -.308 
Std. Error of Kurtosis .768 
Range 12 
Minimum 26 
Maximum 38 
Sum 1121 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Gambar 6 :  Grafik Distribusi Frekewensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa  Minat Belajar Rendah dengan model Quantum 

 

7. Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang 

memiliki Minat Belajar Tinggi dengan Perlakuan Model Ekspositori.  (A2B1) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan pada 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi   dengan perlakuan model 

ekspositori diketahui bahwa n = 35, skor tertinggi = 38 dan skor terendah = 28, 

Mean = 33,03 dan Simpangan baku = 2,294. Distribusi frekwensi skor 

pencapaian kompetensi belajar pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi  dengan perlakuan model ekspositori  dapat dilihat pada Tabel 9 

dan Gambar 7. 
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Tabel 9 :  Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn siswa  
Minat Belajar Tinggi dengan model Ekspositori 

 
Statistics 

KompetensiPKnMinatTinggiEkspositori 

N Valid 35 

Missing 0 
Mean 33.03 
Std. Error of Mean .388 
Median 33.00 
Mode 32a 
Std. Deviation 2.294 
Variance 5.264 
Skewness -.037 
Std. Error of Skewness .398 
Kurtosis -.381 
Std. Error of Kurtosis .778 
Range 10 
Minimum 28 
Maximum 38 
Sum 1156 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
 

 
 

 
Gambar 7 :  Grafik Distribusi Frekwensi PencapaianKompetensi PKn 

siswa  Minat Belajar Tinggi dengan model Ekspositori 
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8. Hasil Pencapaian Kompetensi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa yang 

memiliki Minat Belajar Rendah dengan Perlakuan Model Ekspositori.  (A2B2) 

Dari hasil analisis dan perhitungan yang dibantu dengan program SPSS 

16,0 terhadap pencapaian kompetensi belajar pendidikan kewarganegaraan  pada 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah dengan perlakuan model 

ekspositori, diketahui bahwa n = 40, skor tertinggi = 38, dan skor terendah = 23, 

Mean = 30,90 dan Simpangan baku = 3,264. Distribusi frekwensi skor 

pencapaian kompetensi belajar pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar rendah dengan perlakuan ekspositori, dapat dilihat pada Tabel 10 dan 

Gambar 8. 

Tabel 10 :  Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 
siswa  Minat Belajar Rendah dengan model 
Ekspositori 

 
Statistics 

Kompetensi PKn Minat Rendah Ekspositori 

N Valid 40 

Missing 0 
Mean 30.90 
Std. Error of Mean .516 
Median 31.00 
Mode 31 
Std. Deviation 3.264 
Variance 10.656 
Skewness -.004 
Std. Error of Skewness .374 
Kurtosis .141 
Std. Error of Kurtosis .733 
Range 15 
Minimum 23 
Maximum 38 
Sum 1236 
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Gambar 8 : Grafik Distribusi Frekwensi Pencapaian Kompetensi PKn 

siswa  Minat Belajar Rendah dengan model Ekspositori 
 

B. Uji Persyaratan Analisis 

Sehubungan dengan jenis data yang terkumpul, dari pelaksanaan penelitian 

berupa data interval, maka teknik analisis data yang tepat adalah teknik statistik 

parametrik. Namun penggunaan teknik parametrik menuntut adanya persyaratan 

analisis, diantaranya sampel diambil secara random atau acak, data berdistribusi 

normal dan berasal dari populasi yang mempunyai varians homogen. Oleh karena itu 

sebelum menggunakan teknik statistik parametrik terlebih dahulu harus dilakukan 

uji persyaratan dengan teknik statistik yang sesuai, kecuali keacakan, karena 

keacakan telah dilakukan ketika memperoleh sampel. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas distribusi skor variabel hasil penelitian dapat dilakukan 

dengan berbagai teknik, tergantung dari jenis data dan bentuk distribusinya. Data 
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dalam penelitian ini merupakan data interval, dan skor mentahnya terdistribusi 

secara tunggal. Oleh karena itu untuk melakukan uji normalitas akan lebih tepat 

menggunakan teknik uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya adalah suatu 

distribusi nilai variabel dianggap normal jika P- value lebih besar dari taraf 

signifikansi yang digunakan. Data yang akan mengalami uji persyaratan adalah data 

yang akan di analisis untuk pengujian hipotesis, yaitu data skor hasil pencapaian 

kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh melalui 

pengamatan setelah eksperimen selesai. 

a.  Uji Normalitas Skor Pencapaian Kompetensi Belajar PKn 

 Dari hasil perhitungan yang dibantu dengan komputer program statistik 

SPSS 16,0 maka dapat diperoleh uji normalitas skor pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut ; 

Tabel 11 : Hasil Uji Normalitas Skor Pencapaian Kompetensi Belajar PKn 
Tests of Normality 

 
Model Pembelajaran 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pencapaian 
Kompetensi 
PKn 

Quantum Learning .091 78 .177 .975 78 .131 

Ekspositori .097 75 .079 .984 75 .449 

a. Lilliefors Significance Correction       
 

Tests of Normality 

 
MinatBelajar 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pencapaian 
Kompetensi 
PKn 

QL-MBt (A1B1) .131 42 .066 .968 42 .275 

QL-MBr (A1B2) .114 36 .200* .956 36 .158 

Eksp-MBt (A2B1) .143 35 .069 .963 35 .273 

Eksp-MBr (A2B2) .116 40 .186 .978 40 .606 
a. Lilliefors Significance Correction       
*. This is a lower bound of the true 
significance. 

     

Analisis : 

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



 cxi  

 Terlihat dari tabel di atas bahwa seluruh nilai signifikansi pada uji 

kenormalan dengan tes Kolmogorov-Smirnov untuk semua kadar > (lebih besar) 

dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan asumsi kenormalan dipenuhi, sehingga analisis 

varians (ANAVA) dapat dilakukan. 

 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians dari data semua kelompok perlakuan 

digunakan Lavence’s test of homogenity of variance yang dihitung dengan bantuan 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) untuk menguji asumsi anova, 

bahwa setiap group variabel independent memiliki variance yang sama.  

Dari hasil perhitungan  yang dibantu dengan komputer program statistik 

SPSS 16,0 maka dapat diperoleh uji homogenitas skor pencapaian kompetensi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut ; 

 

Tabel 12 : Hasil Uji Homogenitas Varians Skor Pencapaian Kompetensi 

Belajar PKn 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:PencapaianKompetensiPKn 

F df1 df2 Sig. 

1.508 1 151 .221 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + ModelPembelajaran 
 

Analisis : 
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 Levenes’s test of homogeneity of variance dihitung oleh SPSS untuk menguji 

asumsi Anova bahwa setiap group (kategori) memiliki variance sama. Jika Levene’s 

Statistic signifikan pada 0,05, maka kita tidak dapat menolak hipotesis nol yang 

menyatakan grup memiliki variance sama. Hasil uji Levene’s Test menunjukkan 

bahwa nilai F test = 1,508 dan tidak signifikan pada 0,05           ( p>0,05 ) yang 

berarti kita tidak dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan variance sama. 

Sehingga dapat disimpulkan asumsi homogenitas variansi terpenuhi. Hal ini berarti 

variansi populasi sama, sehingga analisis varians (ANAVA) dapat dilakukan. 

C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan Analisis Varian Dua  Jalur, 

kemudian dilanjutkan dengan Uji Schefe, untuk mengetahui kelompok mana yang 

lebih unggul secara signifikan. Tujuan Analisis Varian Dua Jalur adalah menyelidiki 

dua pengaruh utama (main effect) dan satu pengaruh interaksi (interaction effect). 

Pengaruh utama yaitu perbedaan pengaruh model pembelajaran dan minat belajar 

siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pengaruh interaksi adalah pengaruh model pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

1. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan 

bantuan program SPSS 16,0, dan nilai yang digunakan sebagai acuan diterima atau 

ditolaknya hipotesis nol (Ho) berdasarkan nilai P-value dari hasil pengolahan data. 

Apabila P-value < nilai α yang dipilih (dalam hal ini 0,05) maka hipotesis nol (Ho) 
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ditolak. Sebaliknya apabila P-value > nilai α yang dipilih, maka hipotesa nol (Ho) 

diterima. 

 Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagaimana yang penulis 

tuliskan dalam Bab III adalah sebagai berikut ; 

a.  Ho : tidak terdapat pengaruh (perbedaan rerata) model Quantum Learning   dan 

Ekspositori terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan; 

     H1 : terdapat pengaruh (perbedaan rerata) model Quantum Learning dan 

Ekspositori terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b.  Ho : tidak terdapat pengaruh (perbedaan rerata) minat belajar tinggi dan minat 

belajar rendah terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan; 

     H1 : terdapat pengaruh (perbedaan rerata) minat belajar tinggi dan minat belajar 

rendah terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

c. Ho : tidak terdapat interaksi pengaruh (perbedaan rerata) model pembelajaran dan 

minat belajar terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan; 

     H1 : terdapat interaksi pengaruh (perbedaan rerata) model pembelajaran dan minat 

belajar  terhadap pencapaian kompetensi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
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Berdasarkan perhitungan dengan bantuan Program SPSS 16,0 ringkasan hasil 

ANAVA secara keseluruhan dapat dilihat dalam Tabel 13 berikut ini ; 

Tabel 13 : Rangkuman Hasil Perhitungan ANAVA 2 JALUR 

UJI ANAVA 2 JALUR 
 

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

ModelPembelajaran 1 Quantum Learning 78 

2 Ekspositori 75 
MinatBelajar 1 Tinggi 77 

2 Rendah 76 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable : Pencapaian Kompetensi PKn    

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1376.577a 3 458.859 33.493 .000 

Intercept 129422.516 1 129422.516 9.44793 .000 

ModelPembelajaran 69.916 1 69.916 5.103 .025 

MinatBelajar 506.813 1 506.813 36.993 .000 

ModelPembelajaran * 

MinatBelajar 
796.085 1 796.085 58.108 .000 

Error 2041.319 149 13.700   

Total 132323.000 153    

Corrected Total 3417.895 152    

a. R Squared = .403 (Adjusted R Squared = .391)    
 

 Berdasarkan perhitungan ANAVA 2 Jalur dapat diperoleh insterpretasi  

sebagai berikut ; 

1. Hipotesis Pertama 
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Terdapat perbedaan pengaruh yang positip signifikan terhadap pencapaian 

kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan antara penerapan model Quantum 

Learning dengan model ekspositori. 

Dari tabel ANAVA diatas diperoleh harga Fhitung = 5,103 > Ftabel  = 3,91 dan nilai 

P = 0,025 < α = 0,05, Hal ini berarti bahwa hipotesis statistik (H01) ditolak, dan 

terdapat perbedaan rata-rata antara pencapaian kompetensi Pendidikan 

Kewarganegaraan antara siswa yang diajar dengan model quantum learning 

(32,38) dengan model pembelajaran ekspositori (31,89), serta dapat disimpulkan 

bahwa pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yang diajar dengan 

model pembelajaran quantum learning lebih baik dari pada yang diajar dengan 

model pembelajaran ekspositori. 

2. Hipotesis dua : 

Terdapat perbedaan signifikan pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi dan rendah. 

Dari tabel ANAVA diatas diperoleh harga Fhitung = 36,993 > Ftabel  = 3,91 dan 

nilai P = 0,000 < α = 0,05, Hal ini berarti bahwa hipotesis statistik (H02) ditolak, 

dan terdapat perbedaan rata-rata antara pencapaian kompetensi Pendidikan 

Kewarganegaraan antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi ( 33,26) 

dengan siswa yang memiliki minat belajar rendah (31,01), serta dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah. 
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3. Hipotesis tiga : 

 Terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat belajar   

terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Dari tabel ANAVA diatas diperoleh harga Fhitung = 58,108 > Ftabel  = 3,91 dan 

nilai P = 0,000 < α = 0,05, Hal ini berarti bahwa hipotesis statistik (H03) ditolak, 

dan terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat belajar 

terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Dengan terujinya secara signifikan interaksi pengaruh antar model 

pembelajaran dan minat belajar terhadap pencapaian kompetensi Pendidikan 

Kewarganegaraan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji lanjut untuk 

mengetahui seberapa jauh hubungan atau interaksi antar variabel. Berikut ini 

disampaikan hasil uji komparasi ganda Scheffe. 

2. Uji Keberartian Interaksi 

Uji keberartian interaksi diberlakukan untuk Ho yang ditolak, yaitu dengan 

membandingkan rerata dengan uji komparasi ganda Scheffe. Hasil dari uji 

komparasi ganda Scheffe ini secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 5.3 

Adapun rangkuman hasil perhitungan uji komparasi ganda Scheffe dapat 

dilihat pada Tabel 14 berikut ;  

Tabel 14 

Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Komparasi Ganda Scheffe 

( I ) ( J ) Mean 
Difference 
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Kelompok 
Sel 

Kelompok 
Sel 

( I-J ) α P Keputusan Uji 

      
A A1 = A2 0,49 0,05 0,036 Ho ditolak 
B B1 = B2 2,25 0,05 0,000 Ho ditolak 

      
A1B1  A1B2 2.31 0,05 0.010 Ho ditolak 
 A2B1 0.42 0,05 0.942 Ho diterima 
 A2B2 2.55 0,05 0.002 Ho ditolak 
      

A1B2 A1B1 -2.31 0,05 0.010 Ho ditolak 
 A2B1 -1.89 0,05 0.070 Ho diterima 
 A2B2 0.24 0,05 0.989 Ho diterima 
      

A2B1 A1B1 -0.42 0,05 0.942 Ho diterima 
 A1B2 1.89 0,05 0.070 Ho diterima 
 A2B2 2.13 0,05 0.025 Ho ditolak 
      

A2B2 A1B1 -2.55 0,05 0.002 Ho ditolak 
 A1B2 -0.24 0,05 0.989 Ho diterima 
 A2B1 -2.13 0,05 0.025 Ho ditolak 

  

The mean difference is significant at the .05 level. 

(Apabila nilai P < 0,05 maka Ho ditolak) 

 

Adapun pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang 

diperoleh tiap kelompok adalah sebagai berikut ; 

 

 

Tabel 15 : Prestasi Rata-Rata dari Setiap Kelompok 
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PencapaianKompetensiPKn 

Scheffe     

MinatBelajar N 

Subset 

1 2 3 

Eks-MBR (A2B2) 40 30.90   

QL-MBR (A1B2) 36 31.14 31.14  

Eks-MBT (A2B1) 35  33.03 33.03 

QL-MBT (A1B1) 42   33.45 

Sig.  .989 .056 .942 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 8.787. 
 

Keterangan : 

A1 :  Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

dengan perlakuan model pembelajaran Quantum Learning. 

A2 : Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

dengan perlakuan model pembelajaran Ekspositori. 

B1 : Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar Tinggi. 

B2 : Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar Rendah. 

A1B1 :  Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar tinggi, dan  dengan perlakuan 

model pembelajaran Quantum Learning. 
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A1B2 :  Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar rendah dengan perlakuan model 

pembelajaran Quantum Learning. 

A2B1 :  Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar tinggi   dengan perlakuan model 

pembelajaran Ekspositori. 

A2B2 :  Pencapaian kompetensi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

yang mempunyai Minat Belajar rendah dengan perlakuan model 

pembelajaran Ekspositori. 

 

Berdasarkan perhitungan ANAVA 2 Jalur dan Uji komparasi ganda 

Scheffe tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ; 

1. Terdapat perbedaan rerata sebesar 2,31 pada taraf signifikansi 0,010< 0,05, 

pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan antara kelompok 

siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang diajar dengan model 

Quantum Learning (33,45) dengan kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar rendah yang diajar dengan model Quantum Learning (31,14). 

2. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa yang memiliki minat belajar 

tinggi yang diajar dengan model Quantum Learning (33,45) dengan siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi yang diajar dengan model pembelajaran 

ekspositori (33,03). 
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3. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar rendah yang diajar dengan model Quantum Learning (31,14) 

dengan kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang diajar 

dengan model pembelajaran ekspositori (33,03), serta dengan kelompok 

siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajar dengan model 

pembelajaran ekspositori (30,90) 

4. Terdapat perbedaan rerata sebesar 2,13 pada taraf signifikansi 0,025< 0,05, 

pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan antara kelompok 

siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang diajar dengan model 

pembelajaran Ekspositori (33,03) dengan kelompok siswa yang memiliki 

minat belajar rendah yang diajar dengan model Ekspositori (30,90). 

5. Terdapat perbedaan rerata sebesar -2,55 pada taraf signifikansi 0,002< 

0,05, pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan antara 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajar dengan 

model pembelajaran Ekspositori (30,90) dengan kelompok siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi yang diajar dengan model Quantum Learning  

(33,45). 

6. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar rendah yang diajar dengan model Ekspositori (30,90) dengan 

kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajar dengan 

model pembelajaran Quantum Learning (31,14. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis varians (ANAVA) 2 Jalur, 

sebagaimana terlihat dalam pengujian hipotesis di atas, secara rinci dapat 

dikemukakan pembahasan sebagai berikut ; 

1.  Perbedaan pengaruh antara penerapan model pembelajaran Quantum Learning 

dengan model pembelajaran Ekspositori terhadap pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara penerapan model pembelajaran Quantum Learning dengan 

model pembelajaran Ekspositori terhadap pencapaian kompetensi Pendidikan 

Kewarganegaraan. Dan berdasarkan deskripsi di atas terlihat bahwa pencapaian 

kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelompok siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran Quantum Learning ternyata memperoleh skor pencapaian 

kompetensi yang lebih tinggi (Mean = 32,38) dibandingkan dengan pencapaian 

kompetensi kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran Ekspositori 

(Mean = 31,89), dan dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan pencapaian 

kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa melalui pembelajaran dengan 

model Quantum Learning. 

Peningkatan ini disebabkan dalam model Quantum Learning pembelajaran 

bersifat student centered dimana siswa terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran sehingga belajar akan menjadi lebih bermakna dan mampu 

meningkatkan prestasi siswa. Salah satu alasan mengapa siswa dapat  belajar dengan 

baik adalah mereka merasa senang dalam mengikuti proses belajar mengajar 
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tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Hernowo (2007: 12) bahwa    “ Learning is 

most effective when it’s fun”. Demikian pula dengan prinsip dalam model 

pembelajaran quantum yang dikemukakan oleh Djoko Saryono dalam : 

http://pkab.wordpress.com yang diakses pada tanggal 2 April 2009, bahwa 

pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan 

bermakna, sehingga memberikan tekanan pada pentingnya interaksi, frekuensi dan 

akumulasi interaksi yang bermutu dan bermakna dan komunikasi menjadi sangat 

penting dalam pembelajaran quantum. Siswa sebagai pebelajar menjadi pusat 

perhatian. Potensi diri dan kemampuan pikiran dari pebelajar diyakini dapat 

berkembang secara maksimal dan optimal. Disamping itu dalam model 

pembelajaran quantum nuansa konstruktivisme relatif kuat dengan menekankan 

pentingnya peranan lingkungan dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan 

optimal dan memudahkan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Di samping itu pembelajaran quantum sangat menekankan pada percepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Disini  berbagai cara dan teknik 

dapat dipergunakan dan dalam penelitian ini diwujudkan dengan pencahayaan yang 

cukup, iringan musik, suasana menyegarkan yang ditimbulkan dengan adanya kerja 

kelompok dan kreasi yel-yel kelompok, lingkungan yang nyaman, penataan tempat 

duduk yang rileks sebagai salah satu usaha yang mendukung pemercepatan 

pembelajaran. 

Berbeda dengan model pembelajaran quantum learning, model 

pembelajaran ekspositori merupakan model pembelajaran yang bersifat teacher 

centered dimana ruang gerak dan peran siswa dibatasi oleh dominasi guru yang 
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lebih banyak berperan sebagai pentransfer ilmu pengetahuan dan siswa dijadikan 

sebagai objek dalam pembelajaran, sebagaimana dikemukakan oleh Nana Sudjana 

(1989:73) bahwa model pembelajaran ekspositori pada hakekatnya menekankan 

pada penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa, dimana siswa dipandang sebagai 

obyek yang menerima informasi yang diberikan guru. Biasanya informasi ini 

diberikan dalam bentuk penjelasan dan penuturan secara lisan serta siswa diminta 

mengungangkapkan kembali apa yang telah dimilikinya melalui respon yang 

diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan. 

Dalam model pembelajaran ini siswa menjadi sangat tergantung pada 

pengajar dan kurang mampu menumbuhkan sikap dan cara berpikir yang kreatif 

pada diri siswa. Sebagai akibatnya siswa kurang  berminat dalam mengikuti 

pembelajaran dan pada akhirnya pencapaian kompetensinya kurang dapat 

dikembangkan secara optimal. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan eksperimen dan hasil 

wawancara dengan guru pengajar maupun beberapa siswa, ternyata ada perbedaan 

nyata antara model quantum dan model ekspositori. Model quantum learning lebih 

baik dalam hal menumbuhkan aktifitas siswa dan kreatifitas siswa dalam 

pembelajaran terbukti selama pelaksanaan pembelajaran kelompok siswa yang diajar 

dengan model quantum aktifitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

serta antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang diajar dengan model ekspositori. 

2.  Perbedaan pengaruh minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap 

pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. 
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Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dan berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa 

pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan kelompok siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi ternyata memperoleh skor pencapaian kompetensi 

yang lebih tinggi (Mean = 33,26) dibandingkan dengan kelompok siswa yang 

memiliki minat belajar rendah (Mean = 31,01).  

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa siswa yang memiliki minat belajar 

tinggi lebih baik dalam pencapaian kompetensi belajar PKn, karena minat berfungsi 

; 1) pendorong seseorang melakukan kegiatan; 2) pendorong seseorang untuk 

menikmati dan melanjutkan aktifitas; 3) pendorong tumbuhnya perhatian terhadap 

suatu obyek dan 4) pendorong seseorang untuk cenderung melakukan kegiatan dan 

berusaha menyelesaikannya. Siswa yang memiliki minat tinggi akan lebih tekun, 

lebih perhatian dan lebih sungguh-sungguh dalam menyelesaikan kegiatan dengan 

sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winkel (2007: 212) bahwa 

Minat belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dari dalam siswa yang 

mampu membangkitkan atau menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi 

mencapai tujuan belajar.  Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam diri 

seseorang tertarik pada bagian hal-hal tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu. Adanya minat yang tinggi selain akan menimbulkan perasaan 

senang, dalam belajar juga akan menyebabkan pemusatan perhatian, sehingga akan 

mendukung keberhasilan dalam belajarnya, terbukti dalam pencapaian kompetensi 
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kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi lebih baik dibanding siswa yang 

memiliki minat belajar rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila siswa 

mempunyai minat belajar tinggi pastilah akan berpengaruh terhadap pencapaian 

kompetensinya. 

3. Interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat belajar   terhadap 

pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke tiga, diperoleh harga Fhitung = 

58,108 > Ftabel  = 3,91 dan nilai P = 0,000 < α = 0,05, Hal ini berarti bahwa hipotesis 

statistik (H03) ditolak, dan terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran 

dan minat belajar terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran 

dan minat belajar siswa memberikan pengaruh terhadap pencapaian kompetensi 

Pendidikan Kewarganegaraan.  

Dengan penerapan model quantum learning akan lebih mudah dalam 

melibatkan aktifitas siswa, sehingga diharapkan akan dapat mewujudkan adanya 

suasana belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan bila dibandingkan dengan 

model ekspositori yang cenderung bersifat teacher centered learning, dimana guru 

memiliki peran yang sangat dominan. Suasana belajar yang kondusip dan 

menyenangkan sangat memungkinkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Digunakannya model quantum learning yang dalam penerapannya 

berprinsip untuk mendudukkan siswa pada kondisi yang nyaman, berlatar belakang 

musik, adanya selingan film-film pendek, serta memanfaatkan semua hal yang ada 
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di dalam dan di luar pembelajaran,  akan mampu merangsang minat belajar siswa.  

Minat belajar yang tinggi  akan dapat mengantarkan siswa menjadi pribadi yang 

berhasil dalam kegiatan belajarnya. Model ekspositori seringkali cenderung 

menempatkan siswa sebagai obyek penerima pesan. Mereka tidak banyak dilibatkan 

secara aktif dalam proses pencarian konsep dan pemecahan masalah. Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang dapat mengembangkan kemampuannya dan bersifat 

masa bodoh.  

Penerapan model pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan 

menantang serta memungkinkan adanya aktifitas siswa mengembangkan diri atas 

dasar pengalaman belajar yang dimiliki dan kreatifitas yang dilakukan, akan dapat 

merangsang minat belajar siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan pencapaian 

kompetensi belajarnya karena minat berfungsi ; 1) pendorong seseorang melakukan 

kegiatan; 2) pendorong seseorang untuk menikmati dan melanjutkan aktifitas; 3) 

pendorong tumbuhnya perhatian terhadap suatu obyek dan 4) pendorong seseorang 

untuk cenderung melakukan kegiatan dan berusaha menyelesaikannya. Siswa yang 

memiliki minat tinggi akan lebih tekun, lebih perhatian dan lebih sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan kegiatan dengan sebaik-baiknya.  

Dengan kata lain dapat dikemukakan  bahwa terdapat interaksi pengaruh 

antara model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi 

selama penelitian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara, dan menemukan 

adanya beberapa penyimpangan diantaranya beberapa siswa yang diajar dengan 
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model quantum, minat belajar tinggi ternyata pencapaian kompetensi belajarnya 

termasuk dalam kategori rendah, dan sebaliknya beberapa siswa yang diajar dengan 

model ekspositori, minat belajar rendah justru pencapaian kompetensi belajarnya 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terjadi karena faktor intern dan ekstern siswa 

diantaranya faktor kepribadian dan karakter siswa seperti kondisi fisik dan kejiwaan 

siswa serta pengaruh lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang diajar 

dengan model quantum, minat belajar tinggi, pencapaian kompetensi belajar rendah 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain ; karena sakit, karena kondisi kejiwaan 

(sedang berduka) atau karena terpengaruh jawaban teman. Demikian juga dengan 

responden yang diajar dengan model ekspositori, minat belajar rendah, pencapaian 

kompetensi belajar tinggi dikarenakan mencontoh jawaban teman atau karena tidak 

serius atau tidak teliti dalam mengerjakan angket minat belajar dan tes pencapaian 

kompetensi belajar. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terutama dalam eksperimen ini peneliti telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang akurat, yang benar- 

benar sesuai dengan harapan. Namun masih terdapat beberapa faktor yang sulit 

dikendalikan, sehingga membuat penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. 

Adapun keterbatasan itu antara lain ; 

1.  Hasil pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ini diperoleh dari 

satu kali tes (pengambilan data), tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi diri siswa sehingga siswa memperoleh skor tinggi atau 
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sebaliknya. Pencapaian kompetensi seorang peserta didik ditentukan oleh 

berbagai faktor baik intern maupun ekstern, karena data penelitian ini hanya 

diperoleh dari satu kali tes, maka hasil penelitian ini hanya mendasarkan pada 

hasil yang diperoleh siswa pada saat mengerjakan tes, sehingga kurang 

memperhatikan faktor intern dan ekstern siswa seperti motivasi belajar, 

intelegensi, kondisi orang tua maupun pengaruh pribadi siswa. 

 Berkaitan dengan jawaban siswa terhadap tes pencapaian kompetensi dan angket 

minat belajar siswa, peneliti tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa siswa 

yang satu tidak terpengaruh oleh jawaban dari siswa yang lain. Hal ini 

disebabkan keterbatasan penulis dalam mengawasi siswa dalam mengerjakan 

soal dan pengisian angket. 

 

2. Dalam pelaksanaan model quantum learning banyak memadukan beberapa 

metode pembelajaran dan aktifitas yang tentunya tidak mudah untuk 

dilaksanakan secara sempurna. Sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara 

yang peneliti lakukan terhadap guru dan siswa, banyak keterbatasan diantaranya 

; 

a.  Pada pihak guru: 

Mengingat baru pertama kali melakukan model pembelajaran quantum, yang 

berbeda dengan model pembelajaran yang biasa digunakan, bagi guru perlu 

pengalaman untuk dapat menggunakan model pembelajaran quantum dengan 

menerapkannya untuk beberapa kali. Sekalipun akhirnya mereka mengakui 

bahwa model pembelajaran quantum memberikan suasana berbeda dimana 
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guru dapat mengeksplorasi potensi diri siswa dengan baik dengan 

memanfaatkan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dibidang lain, dan 

menjadikan guru mampu bertindak sebagai quantum teacher. 

b. Pada pihak siswa ; 

Bagi siswa merupakan pengalaman baru mengikuti pembelajaran dengan 

model quantum, selama ini model pembelajaran siswa aktif yang pernah 

diikuti terbatas pada diskusi kelompok, belum seperti model pembelajaran 

quantum yang memadukan dengan berbagai kegiatan yang aktif, kreatif 

menantang dan menyenangkan. Pembelajaran yang melibatkan musik 

memberikan suasana yang lain bagi siswa demikian halnya dengan adanya 

kreasi yel-yel penyemangat dan presentasi hasil diskusi kelompok dengan 

mengeksplorasi kemampuan siswa pada bidang lain seperti bekerjasama 

dalam kelompok, kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan serta 

pemanfaatan alat belajar lain seperti penggunaan komputer dan LCD, dapat 

memberikan suasana menyenangkan sekaligus menantang. Namun ada 

keterbatasan lain pada diri siswa dengan penerapan model pembelajaran 

quantum sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa, 

terutama bagi siswa yang tidak memiliki pengalaman untuk pembelajaran 

aktif, yang tidak biasa bekerja sama dengan orang lain dan bertanya atau 

menjawab pertanyaan, justru merasa tertekan karena harus memaksakan diri 

mengingat dalam pembelajaran quantum adanya pembagian tugas secara 

bergantian. 

c. Pada pihak sekolah ; 
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Pembelajaran quantum membutuhkan dukungan fasilitas diantaranya ruang 

tersendiri dengan pengaturan cahaya, pengaturan tempat duduk yang nyaman 

dan rileks, sound sistem serta komputer dan LCD, sehingga belum tentu 

setiap sekolah dapat menerapkan model quantum karena kebutuhan fasilitas 

yang dimaksud belum semua sekolah memiliki atau mampu menyediakan, 

kalaupun dipaksakan dilaksanakan mungkin hasilnya lain. 

Demikian pula pada model pembelajaran ekspositori, guru dituntut untuk 

total dalam mempersiapkan pembelajaran, karena dalam model pembelajaran 

ekspositori pengajar sangat mendominasi kegiatan sehingga apabila dalam 

proses pembelajaran guru kurang siap, bukan tidak mungkin akan dapat 

mempengaruhi hasil pembelajaran. 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Penggunaan model pembelajaran, dalam hal ini model quantum learning dan 

model pembelajaran ekspositori dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 
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pencapaian kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa 

Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Kebumen, Semester 1 Tahun Pelajaran 

2009/2010. Berdasarkan hasil analisis data, model quantum learning lebih 

berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dibandingkan dengan model pembelajaran ekspositori. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan ada perbedaan pengaruh 

antara penerapan model pembelajaran Quantum Learning dengan model 

pembelajaran Ekspositori terhadap pencapaian kompetensi Pendidikan 

Kewarganegaraan terbukti kebenarannya. 

2. Minat belajar yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi secara signifikan 

terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Hal ini berarti minat belajar dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian 

kompetensi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi memperoleh skor tinggi dibanding dengan 

siswa yang memiliki minat belajar rendah. Dengan demikian hipotesis ke dua 

yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan pencapaian kompetensi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi dan rendah, kebenarannya dapat dibuktikan. 

3. Interaksi model pembelajaran dan minat belajar dapat mempengaruhi secara 

signifikan terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Hal ini berarti penggunaan ke dua model pembelajaran dan 

minat belajar sama-sama dapat dijadikan penentu tinggi rendahnya pencapaian 

kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil 
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analisis penggunaan kedua model pembelajaran dan minat belajar secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi terhadap pencapaian kompetensi mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian hipotesis ke tiga yang 

menyatakan terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat 

belajar   terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan diterima kebenarannya. 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Dengan penggunaan model Quantum Learning dan model pembelajaran 

ekspositori terbukti mempengaruhi terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas XI Semester 1 SMA Negeri 

Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2009/2010, dan dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa pembelajaran dengan model Quantum Learning memberikan 

hasil yang lebih baik dari pada dengan model pembelajaran ekspositori. Dengan 

demikian maka metode Quantum Learning dapat dijadikan suatu alternatif model 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini kurang 

mendapat perhatian siswa, karena pembelajarannya kurang menarik. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut ; 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, metode pembelajaran dengan model quantum 

learning dapat dijadikan alternative model pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini dianggap kurang penting karena 

tidak termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, dan 
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pembelajarannya selama ini menggunakan model pembelajaran yang dirasakan 

kurang menarik dan menantang karena tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Dengan model Quantum Learning 

hubungan antara guru dan siswa sangat akrab dan akan tercipta suasana 

pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sehingga diharapkan akan 

mampu meningkatkan pencapaian kompetensi belajarnya. 

 Disamping itu agar siswa memiliki minat yang tinggi mengikuti pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kiranya guru dapat menggunakan 

model pembelajaran lain yang aktif, kreatif dan menyenangkan. 

2. Dalam beberapa penelitian seringkali minat belajar hanya dijadikan variable 

moderator, padahal dalam penelitian ini diketahui bahwa minat belajar 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kompetensi belajar. 

Oleh karena itu disarankan untuk diadakan penelitian tindakan kelas yang 

bertujuan untuk  mencari faktor dominan apa yang dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa. 

 Dengan terbukti bahwa minat belajar sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

kompetensi belajar siswa, dimana siswa dengan minat belajar tinggi diajar 

dengan model  quantum maupun model ekspositori ternyata pencapaian 

kompetensi belajarnya tetap tinggi, kiranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dapat mempertimbangkan dalam penerimaan siswa baru memperhatikan juga 

akan minat belajar siswa dengan cara memasukkan komponen minat siswa 

sebagai salah satu syarat dalam penerimaan siswa baru. 
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3. Banyak variabel penelitian yang belum diungkap secara mendalam dalam 

penelitian ini, misalnya dalam hal pengukuran pencapaian kompetensi hanya 

mengukur aspek kognitif siswa, padahal dalam penilain pencapaian kompetensi 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya aspek kognitif saja. 

Oleh karena itu disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang bertujuan 

untuk meningkatkan aspek afektif, sehingga akan lebih lengkap dalam menilai 

pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
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