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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kita telah memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan, 

karena pengetahuan akan menjadi landasan utama dalam tiap aspek kehidupan. 

Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi selain 

karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh 

perkembangan yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, psikologi, dan 

transformasi nilai-nilai budaya. Pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan tuntutan yang bersifat kompetitif. 

Ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Suatu pertanyaan yang cukup 

menarik untuk dijawab bersama. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan telah lama dilakukan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga 

telah dilakukan. Antara lain lewat pengadaan buku pelajaran, peningkatan mutu 

pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya melalui diklat, pengadaan fasilitas, dan 

peningkatan manajemen pendidikan. Bahkan penyempurnaan, perbaikan, atau 

perubahan kurikulum juga telah dilakukan. Selama kurun waktu Indonesia 

merdeka telah beberapa kali dilakukan yaitu 1961, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994 

dengan suplemen 1999, dan terakhir kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Akan tetapi hasilnya belum meningkat 

secara signifikan. 

HDI (Human Development Index) yang disusun atas dasar pembangunan 

bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada tahun 2003 melaporkan bahwa 

Indonesia menempati peringkat 112. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada 

peringkat 111 dari 175 negara. Tetapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 

terjadi penurunan. Dari 174 negara yang diteliti, pada tahun 1998 Indonesia 

berada pada peringkat 105, tahun 1999 di peringkat 109. Lebih memprihatinkan, 

Indonesia bersama-sama di kelompok menengah bersama sejumlah negara 

tetangga, tetapi Singapura di urutan 25, Malaysia 58, Brunei 33, Thailand 75, dan 

Filipina 83 (www.depdiknas.go.id, 2005). 

Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di 

Indonesia selama ini dianggap kurang berhasil, belum dapat menghasilkan lulusan 

yang memiliki kesiapan dan kemampuan, baik untuk melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi maupun untuk mandiri dan berdikari. Penyebabnya antara lain karena 

model pembelajaran yang diterapkan cenderung terlalu teoretik dan kurang 

berhubungan dengan lingkungan, sarana dan prasarana yang belum memadai, 

serta tenaga pendidik atau guru yang belum profesional. Sebaik apapun model 

pembelajaran yang diterapkan, apabila sarana dan prasarana serta tenaga 

pendidiknya tidak mendukung, maka pendidikan kita hanya akan jalan di tempat. 

Selama ini, pendidikan di Indonesia terkesan menganut asas subject 

matter oriented yang membebani peserta didik dengan informasi-informasi 

kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan 

tingkat perkembangan psikologis siswa. Orientasi pendidikan yang bersifat 

student oriented lebih menekankan pada pertumbuhan, perkembangan, dan 

kebutuhan peserta didik secara utuh, baik lahir maupun batin. 

Salah satu indikator kurang berhasilnya pendidikan adalah rendahnya 

pencapaian prestasi belajar oleh siswa. Disadari bahwa upaya peningkatan prestasi 

belajar tidak mudah dicapai secara maksimal karena banyaknya faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar tersebut. Guru sebagai tenaga pendidik 

harus menguasai bermacam-macam metode pembelajaran. Hal itu dimaksudkan 
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agar para guru dapat melakukan pendekatan yang tepat untuk diterapkan pada 

tingkat perkembangan intelektual siswa. 

Guru bertugas mengalihkan seperangkat pengetahuan yang 

terorganisasikan sehingga pengetahuan itu menjadi bagian dari sistem 

pengetahuan siswa.  Sejalan dengan itu pula, Kurikulum 2004  menegaskan bahwa 

kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat strategis dan 

menentukan.  Strategis karena guru akan menentukan kedalaman dan keluasan 

materi pelajaran.  Menentukan karena gurulah yang memilah dan memilih bahan 

pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi guru dalam upaya memperluas dan memperdalam materi ialah 

rancangan pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan hasil pembelajaran 

yang bermutu tinggi dapat dilakukan dan dicapai oleh setiap guru. 

Sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa di berbagai sektor, 

tuntutan terhadap pembangunan sektor pendidikan menjadi semakin luas, yakni 

disatu pihak tetap terpenuhinya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak 

usia sekolah yang jumlahnya semakin bertambah; dan dipihak lain tercapainya 

efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu 

pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

berorientasi pada peningkatan penguasaan iptek, kemampuan profesional, dan 

produktivitas kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Dengan 

karakteristik kualitas sumber daya manusia demikian, maka diharapkan bangsa 

Indonesia mampu bersaing dalam era globalisasi dunia saat ini maupun di masa 

yang akan datang. 

Sejak Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (sisdiknas) disahkan, secara otomatis peran guru harus berubah sesuai 

tuntutan kurikulum yang telah diberlakukan. Dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan 

bahwa: “Tenaga pendidik berkewajiban menciptakan sistem pembelajaran yang 

bermakna, menyenangkan, dialogis, kreatif, dan dinamis.” Dari pasal ini 

diharapkan guru dengan kreativitasnya dapat membuat suasana kelas dan 
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pembelajaran menjadi nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Sehingga bagi 

siswa, belajar merupakan sesuatu yang menarik dan ditunggu-tunggu. 

Strategi Quantum Learning merupakan strategi pembelajaran yang 

membuat proses belajar menjadi sederhana (simple), fun, dan efektif. Strategi ini 

diharapkan dapat melahirkan siswa-siswa yang tidak hanya memiliki ketrampilan 

akademis, tetapi juga memiliki ketrampilan hidup (life skill), sebuah ketrampilan 

penting yang penggunaannya tidak dibatasi oleh dinding-dinding ruangan kelas, 

melainkan oleh langit, udara, laut, dan bumi. Kelas diibaratkan sebagai sebuah 

konser musik. Sebagai orang yang akan mempengaruhi kehidupan siswa, guru 

seolah-olah sedang memimpin konser saat berada di ruang kelas. Guru hendaknya 

memahami karakter setiap siswa yang berbeda-beda (heterogen), sebagaimana 

alat-alat musik yang memiliki suara yang berbeda-beda. 

Strategi Quantum Learning menyingkirkan hambatan yang menghalangi 

proses belajar alamiah, dengan secara sengaja menggunakan musik, mewarnai 

lingkungan sekeliling (ruang kelas) dengan berbagai poster, dan melibatkan peran 

aktif seluruh siswa. Seperti sebuah konser musik, semua siswa harus memainkan 

perannya masing-masing denga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Sehingga siswa dapat mengingat materi pelajaran yang diberikan dalam waktu 

yang lama (ingatan jangka panjang) dengan menggunakan berbagai asosiasi, 

mengetahui berbagai keterkaitan, dan memahami konsepnya, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pembelajaran harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong 

seoptimal mungkin berkembangnya potensi diri. Kelas harus merepresentasikan 

masyarakat kecil, di mana siswa berinteraksi. Bentuk-bentuk kegiatan belajar 

kolaboratif, bekerja dengan team dalam melakukan eksplorasi alam, inkuiri dan 

tugas-tugas proyek berbasis masalah, merupakan aktivitas belajar yang dapat 

menghidupkan kelas dan memberi kontribusi terhadap pembentukan kepribadian 

anak secara utuh. 

Dalam kurikulum 2004, disarankan suatu penilaian berbasis kelas serta 

menghasilkan portofolio siswa. Sehingga kemajuan dan proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa dapat diamati berdasarkan portofolio masing-masing siswa. 
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Dandan Supratman (www.depdiknas.go.id, 2005) menyebutkan bahwa evaluasi 

(penilaian) portofolio merupakan implikasi dari strategi pembelajaran yang 

digunakan. Sehingga dengan kata lain, strategi portofolio (pembelajaran berbasis 

portofolio) merupakan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan portofolio 

siswa. Strategi ini menghasilkan bukti belajar tuntas pengembangan kompetensi 

dan aktualisasi diri peserta didik. 

Salah satu faktor yang juga menentukan prestasi belajar siswa adalah 

motivasi belajar siswa. Winkel (1996: 150) mengemukakan bahwa motivasi 

adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu 

demi tercapainya suatu tujuan. Timbulnya motivasi belajar pada diri siswa 

diharapkan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik sehingga akan 

menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Motivasi terhadap mata 

pelajaran kimia bagi kebanyakan siswa secara umum masih rendah. Hal ini selain 

disebabkan sifat pelajaran kimia yang membutuhkan perhatian dan partisipasi 

intelektual secara optimal, juga karena kebanyakan cara penyampaian materi 

kimia kurang menarik minat dan perhatian siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: “Pengaruh Penerapan Strategi Quantum 

Learning dan Pembelajaran Berbasis Portofolio Ditinjau dari Motivasi 

Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia Siswa SMA Negeri 1 

Wonogiri Kelas X Semester 1 Tahun Ajaran 2004/2005.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat berbagai masalah 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Perlu strategi tersendiri bagi lembaga pendidikan untuk mensiasati 

perubahan kurikulum. Terdapatnya berbagai kekhawatiran jika 

perubahan kurikulum tidak ditanggapi dengan semestinya. Misalnya 

seperti yang telah lalu, kurikulum berubah beberapa kali, respon yang 

muncul dalam wujud dan pola pembelajaran sama saja, tidak ada 

perubahan yang berarti. 
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2. Guru yang tidak terampil mengelola pembelajaran, maka tidak akan 

dapat mengantarkan siswa memahami konsep-konsep kimia yang 

sudah dianggap sulit oleh siswa, tetapi justru kimia akan nampak 

lebih sulit dan lebih menakutkan. 

3. Adanya kejenuhan dan rasa bosan dalam mempelajari kimia di kelas, 

sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang menarik sekaligus 

efektif. 

4. Selama ini, guru tidak banyak memperhatikan aspek motivasi belajar 

siswa untuk dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

5. Karakteristik pribadi siswa, seperti motivasi belajar berpengaruh 

terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Karena terbatasnya waktu dan kemampuan penulis, serta untuk 

memfokuskan pembahasan, maka berbagai masalah di atas dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Strategi pembelajaran dibatasi pada strategi Quantum Learning dan 

pembelajaran berbasis portofolio. 

2. Strategi Quantum Learning dibatasi hanya pada penyertaan musik, 

pembuatan poster, serta penataan tempat duduk, sesuai dengan 

rancangan TANDUR. 

3. Variabel yang banyak berpengaruh dalam penelitian ini dibatasi 

hanya motivasi belajar yang telah dimiliki siswa sebelumnya. 

4. Aspek motivasi belajar dalam pembelajaran kimia dibatasi pada 

motivasi siswa dalam mempelajari dan mengikuti pembelajaran kimia 

di sekolah.  

5. Prestasi belajar kimia dibatasi pada hasil tes kemampuan kognitif 

materi Ikatan Kimia yang disesuaikan dengan waktu penelitian. 

Sehingga penggunaan Quantum Learning berfungsi sebagai strategi 

yang dapat mengantarkan siswa meraih prestasi belajar melalui tes 

obyektif. 

6. Responden terdiri dari dua kelas di SMA N 1 Wonogiri.  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan strategi Quantum 

Learning dan pembelajaran berbasis portofolio terhadap prestasi 

belajar kimia? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori 

tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar kimia? 

3. Apakah terdapat interaksi antara strategi Quantum Learning dan 

pembelajaran berbasis portofolio dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio 

terhadap prestasi belajar kimia siswa. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi 

belajar kimia yang dimiliki siswa terhadap prestasi belajar kimia 

siswa. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara stategi Quantum 

Learning dan pembelajaran berbasis portofolio dengan motivasi 

belajar yang dimiliki siswa terhadap pencapaian prestasi belajar 

kimia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Memperkaya khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif 

pemilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang berorientasi pada kondisi 

psikologis siswa khususnya motivasi belajar. 
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2. Memberikan kesadaran bagi guru tentang perlunya pendidikan yang 

berorientasi pada proses pembelajaran dan bukan semata-mata pada 

hasil. 

3. Bila strategi Quantum Learning cocok dengan kondisi dan situasi 

sekolah, dapat dipertimbangkan untuk dipakai secara bersama-sama 

dalam satu sekolah. Ini dapat menjadikan siswa benar-benar 

terkondisikan untuk aktif, kreatif, dan tumbuh sikap-sikap belajar 

yang diharapkan. 

4. Memperhatikan motivasi siswa dalam belajar kimia yang merupakan 

awal bagi guru dalam mendesain pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar dan Teori-teori Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Bahkan sejak dalam kandungan, manusia telah memulai kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya. Banyak kalangan ahli 

telah menjelaskan pengertian belajar menurut sudut pandangnya masing-masing. 

Sesuai kurikulum 2004, belajar dapat diartikan sebagai perubahan dari 

tidak bisa menjadi bisa melakukan. Tujuan, sasaran, dan penilaian semuanya 

terfokus pada kompetensi yang dimiliki setiap siswa atau apa saja yang dapat ia 

lakukan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Mulyasa, 2002: 53). 

Nasution (1995: 59) menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses 

dimana suatu aktivitas diorganisasikan atau diubah melaui prosedur latihan (baik 

terjadi dalam laboratorium maupun pengalaman langsung setiap siswa) sebagai 

perbedaan dari perubahan yang bukan disebabkan oleh faktor latihan. 

Belajar juga merupakan proses mental yang dilakukan oleh seseorang 

secara sengaja melalui interaksi dengan informasi maupun lingkungan sehingga 

menimbulkan perubahan atau pengembangan pengetahuan, ketrampilan maupun 

sikap mental yang relatif menetap. 

Nurhadi (2004: 49) menyatakan bahwa pembelajaran atau kegiatan 

belajar hanya terjadi jika siswa merespon informasi maupun lingkungan sehingga 

dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya, yaitu 

ingatan, pengalaman, dan tanggapan. 

Menurut Bobbi de Porter (2000: 29) belajar di ruang kelas adalah tempat 

yang mengalir, dinamis, penuh resiko, dan menggairahkan, dimana dalam tempat 

tersebut terdapat kesalahan, kreativitas, dan potensi diri siswa. Memperhatikan 

emosi siswa dapat membantu mempercepat proses pembelajaran mereka. 
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Dari beberapa pengertian mengenai belajar, tidak dapat ditentukan 

pengertian belajar yang paling baik, tetapi antara pengertian belajar yang satu 

dengan yang lain saling melengkapi. Belajar adalah proses untuk mengetahui 

sesuatu yang belum diketahui dan memperdalam apa yang sudah diketahui, dan 

hanya terjadi jika siswa merespon informasi maupun lingkungan sehingga 

dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. 

b. Teori-teori Belajar 

Dalam psikologi pendidikan teori belajar digolongkan dalam dua 

kategori yaitu teori belajar perilaku dan kognitif. 

Teori belajar perilaku menekankan pada aspek-aspek eksternal dari 

pembelajaran, termasuk stimulus/rangsangan eksternal, respon dari siswa yang 

berupa tingkah laku, serta penguatan-penguatan/reinforcement dari respon. 

Demikian pula pemberian hukuman atau hadiah/reward didasarkan pada teori ini. 

Teori belajar kognitif tidak hanya menekankan pada kondisi eksternal, 

atau pada sesuatu yang mudah diamati saja, tetapi juga memperhatikan sesuatu 

yang terjadi dalam diri siswa. Misalnya, bagaimana pengetahuan diperoleh dan 

diproses, diorganisir, disimpan dalam memori, bagaimana pula mengelola emosi, 

IQ, juga spiritualnya, sehingga siswa diharapkan menjadi peserta didik yang aktif, 

kreatif dan arif dalam menerima pembelajaran. 

Tidak ada satu teori belajar yang dapat berdiri sendiri, antara satu dengan 

yang lain akan selalu saling melengkapi. Penyusunan kurikulum di Indonesia 

selalu berubah-ubah dari tahun 1961, 1964, 1968, 1975, 1980, kemudian 1984, 

sampai kurikulum 1994 (dengan suplemen 1994), dan terakhir pada tahun 2004 

atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbagai 

perubahan kurikulum tersebut kadang ditanggapi dengan model dan metode 

pembelajaran yang sama saja. Berikut bermacam-macam teori belajar, yang 

menjadi acuan pada penelitian ini yang memilih penggunaan strategi 

pembelajaran dengan model Quantum Learning pada pokok bahasan Ikatan 

Kimia. 
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1. Teori belajar Piaget (Psikologi Perkembangan) 

Teori Piaget sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan 

perkembangan intelektual, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana 

pengetahuan diperoleh juga bagaimana implikasinya terhadap bagaimana cara 

mengajar. 

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual sebagai berikut:  

a) Umur 0-2 tahun: Sensori Motorik 

b) Umur 2-7 tahun: Pra-Operasional 

c) Umur 7-11 tahun: Operasional Konkret 

d) Umur 11 tahun keatas: Operasional Formal 

Semua anak mengalami urutan tingkat perkembangan intelektual seperti 

diatas, tetapi kecepatan masing-masing anak untuk melewati tahap-tahap tersebut 

berbeda-beda (Ratna Wilis Dahar, 1989: 152). 

Siswa SMA (umur 16-19 tahun) menurut teori perkembangan Piaget, 

masuk pada periode operasional formal, artinya pada periode ini siswa tidak perlu 

berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret sebagai 

model, sebab ia sudah mampu untuk berpikir abstrak (Ratna Wilis Dahar, 1989: 

155). 

Walaupun demikian pembelajaran kimia SMA masih sangat memerlukan 

berbagai model, misalnya bentuk molekul, demonstrasi, dan praktikum di 

laboratorium materi kimia SMA sendiri banyak sekali konsep-konsep yang 

menggunakan istilah atau bahasa-bahasa yang terkadang sulit dimengerti. 

2. Teori Belajar Vigotsky 

Teori belajar Vigotsky juga merupakan salah satu teori penting dan 

psikologi perkembangan. Sumbangan paling penting dari teori ini adalah 

penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran Vigotsky yakni bahwa 

pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas 

yang belum diajarkan namun tugas tersebut masih berada dalam lingkungan 

kemampuannya atau tugas itu berada dalam zone of proximal development 
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mereka. Zone of proximal adalah tingkat perkembangan sedikit diatas tingkat 

perkembangan seseorang saat ini. Vigotsky lebih jauh yakin bahwa fungsi mental 

yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar 

individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut (Slavin, 1994: 49). 

Ide penting lain yang diturunkan dari teori Vigotsky adalah scaffolding. 

Scaffolding berarti memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan 

selama tahap-tahap awal pembelajaran atau kemudian mengurangi bantuan 

tersebut dan memberikan kepada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. 

Terdapat dua implikasi utama teori Vigotsky, pertama adalah 

dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif  antar siswa, 

sehingga siswa dapat berinteraksi disekitar tugas-tugas yang sulit dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-

masing zone of proximal development mereka. Kedua, pendekatan Vigotsky 

dalam pembelajaran development scaffolding, dengan siswa semakin lama 

semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. 

Scaffolding adalah bantuan untuk belajar dan pemecahan masalah. 

Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan 

masalah kedalam langkah-langkah pemecahan, pemberian contoh, atau apapun 

yang lain memungkinkan siswa tumbuh sendiri. 

Konsep Vigotsky tentang zone of proximal development didasarkan pada 

ide bahwa perkembangan didefinisikan sebagai apa yang dapat dilakukan seorang 

anak secara mandiri (tingkat perkembangan yang telah dimiliki saat ini) dengan 

apa yang dapat dilakukan anak tersebut apabila dibantu oleh guru atau teman lain 

yang lebih mampu (tingkat perkembangan selanjutnya yang belum dimiliki). 

Mengetahui kedua tingkat zona Vigotsky ini berguna bagi guru mengingat kedua 

tingkat ini menunjukkan kedudukan siswa pada waktu tertentu dan kearah mana 

siswa tersebut berkembang. 
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3. Teori Belajar Ausubel 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu dan berfungsi bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Winkel (1996: 362) menyatakan bahwa kebermaknaan dapat diartikan 

sebagai kombinasi dari informasi verbal, konsep, kaidah, dan prinsip, bila ditinjau 

bersama-sama. Ausubel juga mengakui bahwa pengetahuan dan pemahaman baru 

harus diintegrasikan ke dalam kerangka kognitif yang sudah dimiliki siswa. 

Belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru pada konsep-

konsep relevan yang terdapat dalam stuktur kognitif seseorang. Belajar tidak 

hanya sebagai proses driil (mengulang dan hafalan) terhadap konsep-konsep atau 

fakta-fakta semata, tetapi berusaha menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk 

menghasilkan pemahaman yang utuh. Berdasarkan teori pendidikan progresif, 

terdapat filsafat progresiffisme John Dewey yang menyatakan bahwa anak 

merupakan totalitas intelektual, sosial, emosional, fisik, dan spiritual yang 

dimilikinya. Dengan demikian apa yang dipelajari siswa akan bermakna dan 

mudah diingat dalam waktu lama (tidak mudah terlupakan). 

Agar terjadi belajar bermakna maka dalam diri siswa harus ada konsep-

konsep yang relevan yang disebut sebagai subsumer (Arif Sholahudin, 2005). Bila 

tidak terdapat konsep-konsep yang relevan tersebut maka informasi baru akan 

dipelajari secara hafalan. Bila tidak dilakukan usaha untuk mengasimilasikan 

pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur 

kognitif siswa, juga hanya akan terjadi belajar hafalan. Dengan demikian guru 

harus selalu berusaha mengetahui konsep-konsep apa yang telah dimiliki oleh 

siswa dan membantu mengasimilasikan konsep-konsep tersebut dengan 

pengetahuan baru yang diajarkan. 
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c. Kecerdasan Siswa 

Penelitian mengenai otak menunjukkan adanya hubungan antara 

keterlibatan emosi, memori jangka panjang, dan proses belajar. Peneliti dan 

psikolog kognitif, Dr. Daniel Goleman seperti dikutip Bobbi de Porter (2000: 22) 

menjelaskan bahwa intelektual tidak dapat bekerja pada puncaknya tanpa adanya 

kecerdasan emosional. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak tersebut 

kurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan materi pelajaran dalam ingatan. 

Psikolog dan peneliti dari Harvard, Howard Gardner 

(www.ThomasArmstrong.com, 2004) telah mengembangkan teori kecerdasan 

berganda (multiple intelligences) berpendapat mengenai suatu keadaan flow yaitu 

suatu keadaan internal yang menandakan bahwa seorang anak yang dapat 

mengerjakan tugas dengan tepat. Saat siswa merasa bosan, mereka akan berontak 

dan berulah. Jika mereka dibanjiri tantangan, mereka akan mencemaskan 

pelajaran sekolah. Tetapi mereka akan belajar dengan segenap kemampuan jika 

menyukai apa yang mereka pelajari dan akan senang jika terlibat dalam proses 

tersebut. 

Teori kecerdasan berganda menawarkan pandangan yang lebih luas 

mengenai kecerdasan dan menyarankan bahwa kecerdasan adalah suatu 

kesinambungan yang dapat dikembangkan seumur hidup. Setiap orang cerdas 

dengan cara yang berbeda-beda. Terdapat delapan cara yang berbeda untuk 

belajar, sehingga terdapat delapan jenis kecerdasan. Bobbi de Porter (2000: 97) 

merumuskannya sebagai SLIM N BILL (baca: slim dan bill), yang meliputi: 

1. Spasial-Visual, yaitu berpikir dalam citra dan gambar. 

2. Linguistik-Verbal, yaitu berpikir dalam kata-kata, meliputi 

kemahiran dalam berbahasa untuk berbicara, menulis, membaca, 

menghubungkan, dan menafsirkan. 

3. Interpersonal, yaitu berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain, 

mengacu pada keterampilan manusia dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

4. Musikal-Ritmik, yaitu berpikir dalam irama dan melodi. 

5. Naturalis, yaitu berpikir dalam acuan alam. 
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6. Badan-Kinestetik, yaitu berpikir dalam sensasi gerakan fisik. 

7. Intrapersonal, yaitu berpikir secara reflektif, mengacu pada 

kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri 

sendiri. 

8. Logis-Matematis, yaitu berpikir dengan penalaran, melibatkan 

pemecahan masalah secara logis dan ilmiah serta kemampuan 

matematis. 

Dr. Howard Gardner menyebutkan satu lagi jenis kecerdasan yaitu 

kecerdasan eksistensial (www.ThomasArmstrong.com, 2004). Kecerdasan jenis 

ini meliputi sensitivitas dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan tentang 

eksistensi manusia. 

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa semua manusia 

cerdas, semua siswa cerdas, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang 

berbeda dalam hal komposisi kecerdasannya, dan tiap-tiap kecerdasan tersebut 

terlokasi pada area yang berbeda di dalam otak, masing-masing dapat bekerja 

secara independen maupun bersama-sama. 

 

2. Strategi Pembelajaran Quantum Learning 

Strategi mengajar merupakan tindakan guru dalam melaksanakan 

rencana mengajar yang meliputi penggunaan beberapa variabel pengajaran yaitu 

tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para 

siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi mengajar 

merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara 

tertentu, yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien (Nana Sudjana, 1987: 147). 

Muhibbin Syah (1995: 215) menyebutkan bahwa strategi mengajar 

adalah sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Nana Sudjana (1987: 147) menyebutkan bahwa terdapat 

tiga hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan strategi 

mengajar, yaitu tahapan mengajar, penyusunan model atau pendekatan dalam 

mengajar, dan penggunaan prinsip mengajar. 
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Strategi pembelajaran juga merupakan cara pandang dan pola pikir guru 

dalam mengajar. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, guru harus 

mengembangkan beberapa hal, antara lain: 

· Bagaimana mengaktifkan siswa? 

· Bagaimana siswa mengembangkan peta konsep? 

· Bagaimana mengumpulkan informasi dengan stimulus pertanyaan efektif? 

· Bagaimana menggali informasi dari media cetak? 

· Bagaimana membandingkan dan mensintesis informasi? 

· Bagaimana mengamati dan mengawasi kerjasama secara aktif? 

· Bagaimana cara melakukan kerja praktek? 

(Depdiknas, 2003: 31) 

Kegiatan pembelajaran dalam operasionalnya dapat dilakukan dengan 

berbagai metode pembelajaran, yang dirangkum dalam strategi pembelajaran 

tertentu, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, karakteristik materi kimia, 

dan karakteristik siswa sebagai individu yang memiliki emosi, kesenangan atau 

hobby. Diantaranya adalah strategi Quantum Learning yang telah sukses 

diterapkan di SuperCamp. 

Perubahan karakteristik pribadi siswa beberapa tahun terakhir semakin 

bertambah rumit, unik, dan sulit untuk ditebak seiring dengan pesatnya 

perkembangan dunia. Derasnya arus informasi dan kemudahan untuk mengakses 

informasi tersebut membuat batas-batas budaya antar negara menjadi semakin 

menipis. Dalam menghadapi semua itu, guru sebagai pendidik dituntut untuk 

meningkatkan kecakapan keilmuan, kecakapan emosional, dan kreativitas dalam 

memilih dan menerapkan suatu strategi pembelajaran yang sesuai. 

Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, 

sehingga Quantum Learning merupakan penggubahan berbagai interaksi yang ada 

di dalam dan di sekitar momen belajar. Berbagai interaksi tersebut meliputi unsur-

unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-

interaksi tersebut mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. 
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Kegiatan pembelajaran konvensional tidak akan menghasilkan lompatan 

quantum bila frekuensi psikologis belum terlampaui meskipun dilakukan 

pemaksaan lebih keras. Sebagaimana elektron, tidak akan melompat ke tingkat 

yang lebih tinggi bila frekuensi ambang belum terlampaui. Quantum Learning 

menjelaskan bagaimana cara belajar efektif sehingga mendapatkan hasil yang 

sama seperti kecepatan cahaya (Agus Nggermanto, 200: 26). 

Strategi Quantum Learning menempatkan siswa sebagai subyek belajar. 

Penerapan Quantum Learning dalam proses pembelajaran melibatkan 

keterampilan-keterampilan seperti: 1) bagaimana siswa dapat membaca cepat 

(Quantum Reading), 2) bagaimana siswa bisa menulis dengan cepat dan tepat 

(Quantum Writing), dan yang lebih penting lagi seorang guru akan menjadi 

Quantum Teacher. 

Baik bagi siswa maupun bagi guru, Quantum Learning bermanfaat 

karena dapat menumbuhkan sikap positif, memberikan motiavasi, menumbuhkan 

kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, dan berhasil dalam hidup (Bobbi 

dePorter, 2001: 13). Quantum Learning mencakup aspek-aspek penting dalam 

program neurolinguistik, yaitu sebuah riset yang meneliti bagaimana otak 

mengatur informasi. 

Otak manusia terdiri atas bagian-bagian yaitu batang otak, sistem limbik, 

dan neokorteks. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda. Bobbi dePorter (2001: 29) menyatakan bahwa batang otak 

berfungsi sebagai motor sensorik yang dapat berkembang melalui kontak dengan 

lingkungan. Sistem limbik berperan untuk mengatur emosi dan memori yang 

berkembang melalui bermain, meniru, dan membaca cerita. Kemampuan berpikir 

intelektual, penalaran, dan bahasa atau kecerdasan yang lebih tinggi diatur oleh 

neokorteks. 

Selain tiga bagian otak tersebut, otak juga dibagi atas belahan otak kanan 

(hemisfer kanan) dan otak bagian kiri (hemisfer kiri) yang masing-masing juga 

memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Adi W. 

Gunawan (2003: 62) menyebutkan bahwa belahan otak kanan dan belahan otak 

kiri memiliki karakter yang berbeda. Otak bagian kiri spesifik pada: 
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· Hal-hal yang berturutan  

· Detail ke global 

· Membaca berdasar pada fonetik 

· Kata-kata, simbol, dan huruf 

· Terstruktur, dapat diprediksi 

· Fokus internal 

· Informasi yang faktual 

 

Karakter otak bagian kanan adalah: 

· Acak/random 

· Global ke detail 

· Membaca menyeluruh 

· Gambar dan grafik 

· Melihat dulu/mengalami sesuatu 

· Belajar spontan dan alamiah 

· Fokus eksternal 

 

Otak bagian kanan juga mengatur pada bidang yang acak, tidak teratur, 

intuitif, dan holistik. Kedua belahan otak tersebut dihubungkan oleh corpus 

callosum yang merupakan jembatan komunikasi, dan terdiri dari 100 juta sel otak. 

Bila otak diaktifkan secara seimbang, maka belajar akan terasa sangat mudah 

karena dapat menimbulkan emosi positif yang dapat membuat otak lebih efektif 

(Bobbi dePorter, 2001: 38). 

Otak kita sangat menyukai hal-hal yang sifatnya: 

- Tidak masuk akal 

- Seksi 

- Penuh makna 

- Multisensori 

- Lucu 

- Melibatkan emosi 

- Melibatkan irama atau musik 

- Tindakan aktif 

- Gambar 3 dimensi dan hidup aktif 

- Menggunakan asosiasi 

- Imajinasi 

- Humor 

- Simbol 

- Nomor dan urutan 

Adi W. Gunawan (2003: 109) 

Modalitas belajar setiap individu terbagi menjadi tiga, yaitu individu 

visual, auditorial, dan kinestetik. Prinsip Quantum Learning diperoleh dari 

modalitas belajar siswa yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia 

kita ke dunia mereka. Memasuki dunia siswa dengan melihat modalitas belajar 

siswa. Proses alamiah dengan sengaja untuk memasuki dunia siswa menggunakan 

lingkungan dunianya. Misalnya musik yang sangat digemarinya, mewarnai kelas, 

memasang poster, atau membuat sekelilingnya menjadi menarik. 
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Mendengarkan musik gubahan Mozart membantu mengorganisasi pola 

tembakan neuron-neuron dalam korteks serebral, terutama memperkuat proses-

proses kreatif otak kanan yang berkaitan dengan penalaran ruang waktu (Don 

Campbell, 2002: 19). 

Musik berpengaruh pada guru dan pelajar, dan dapat digunakan untuk 

menata suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, untuk mendukung 

lingkungan belajar. Musik membantu pelajar bekerja lebih baik dan mengingat 

lebih banyak. Disamping itu, kebanyakan siswa memang mencintai musik (Bobbi 

de Porter, 2000: 73). 

Manfaat musik seperti yang diuraikan Don Campbell (2002: 82-95) 

adalah sebagai berikut: 

· Musik mampu mempengaruhi pikiran, denyut jantung, suhu badan, 

denyut nadi, dan tekanan darah. 

· Mampu mengurangi tegangan otot, memperbaiki gerak dan 

koordinasi tubuh. 

· Mampu mengubah persepsi kita tentang ruang dan waktu. 

· Membantu memperkuat ingatan dalam proses belajar. 

· Menaikkan tingkat endorfin dan mengatur hormon-hormon yang 

berkaitan dengan stres. 

· Meningkatkan daya tahan. 

 

Penggunaan musik secara lengkap dan mendalam untuk mempercepat 

belajar dikembangkan oleh psikolog Bulgaria, Georgi Lozanov, yang kajian 

komprehensifnya tentang sugesti, khayalan, dan relaksasi telah menjadi salah satu 

metodologi terkemuka dalam pendidikan. Lozanov menemukan bahwa musik 

yang terbaik untuk belajar adalah musik biola dan instrumen gesek lainnya yang 

kaya nada-nada harmonis tinggi dan berdenyut pada 64 ketukan per menit (Don 

Campbell, 2002: 224). 
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Memanfaatkan dukungan lingkungan pada pembelajaran Quantum 

Learning pada prinsipnya adalah bahwa sugesti yang ditimbulkannya dapat 

mempengaruhi situasi belajar, pada akhirnya juga berpengaruh pada hasil belajar. 

Dan setiap detail menghasilkan sugesti positif dan negatif. Sugesti positif tersebut 

antara lain menggunakan poster-poster yang dapat mensugesti sehingga dapat 

memperkuat daya ingat, mengoptimalkan alat bantu laboratorium sehingga dapat 

membantu siswa yang memiliki modalitas kinestetik dan visual, mengatur tempat 

duduk secara nyaman sehingga tidak bosan, memberikan aroma dan tumbuhan di 

dalam kelas, menggunakan musik yaitu pada saat membaca, konsentrasi, 

bersenang-senang saat jeda/pergantian mata pelajaran, refleksi. 

Kerangka rancangan strategi Quantum Learning bagi guru mengacu pada 

kepanjangan dari “TANDUR”. 

T= Tumbuhkan minat dengan mengatakan: Apa manfaatnya bagiku? Dan 

memanfaatkan kehidupan siswa. 

A= Alami, artinya menciptakan atau mendatangkan pengalaman umum yang 

dapat dimengerti oleh semua siswa. 

N= Namai, menyediakan kata kunci pada konsep, model, rumus, dan strategi. 

D= Demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

bahwa MEREKA TAHU DAN PASTI BISA! 

U= Ulangi, menunjukkan kepada siswa cara mengulang materi dan menjelaskan 

“AKU TAHU BAHWA AKU MEMANG TAHU INI”. 

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

atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan/keterampilan atau pemerolehan 

pengetahuan. 
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Merujuk pada rancangan Quantum Learning dengan TANDUR 
tersebut, maka diharapkan guru bisa menjadi seorang Quantum 
Teacher. 
 
 

a. Tumbuhkan Manfaat: 

Pada rancangan Quantum Learning Tumbuhkan manfaat, menunjukkan 

manfaat yang diperoleh mengapa harus mempelajari Ikatan Kimia, 

diantaranya yaitu:  

· Penting bagi kita untuk memahami mengapa ada unsur yang 

membentuk ikatan (misalnya logam besi) sedangkan ada unsur lain 

yang tidak membentuk ikatan (misalnya gas mulia). 

· Kita juga memahami bahwa rumus senyawa-senyawa kimia bukanlah 

suatu hal yang kebetulan. Ada NaCl, tetapi tidak ada NaCl2, ada CaF2 

tetapi tidak ada CaF. 

· Fakta bahwa unsur-unsur yang berbeda dapat saling berikatan, saling 

membutuhkan satu sama lain untuk membentuk suatu senyawa yang 

stabil, dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita mengenai 

kebersamaan, persahabatan, dan team work yang solid. 

b. Alami: 

Pada rancangan Quantum Learning Alami, memanfaatkan modalitas 

belajar siswa, baik visual, audio, maupun kinestetiknya untuk 

mempelajari materi ikatan kimia dengan pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Misalnya: pengalaman saat presentasi, demonstrasi, atau 

percobaan di laboratorium. 

c. Namai: 

Pada rancangan Quantum Learning Namai, nama jenis ikatan kimia 

yang terjadi dalam senyawa-senyawa dalam materi ikatan kimia, agar 

mudah diingat, digunakan sebagai nama kelompok. Yaitu: 

· Kelompok I, dinamakan kelompok Ion. Dimana menggambarkan 

ikatan ion, yang artinya ikatan yang terbentuk karena adanya serah 

terima elektron.  
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· Kelompok II, dinamakan kelompok Kovalen. Dimana 

menggambarkan ikatan kovalen yang artinya ikatan kimia yang 

melibatkan penggunaan bersama sepasang elektron. 

· Kelompok III, dinamakan kelompok Rangkadu (akronim dari 

rangkap dua). Dimana menggambarkan ikatan rangkap dua yang 

artinya ikatan kimia yang melibatkan penggunaan bersama dua 

pasang elektron. 

· Kelompok IV, dinamakan kelompok Rangkaga (akronim dari 

rangkap tiga). Dimana menggambarkan ikatan rangkap tiga yang 

artinya ikatan kimia yang melibatkan penggunaan bersama tiga 

pasang elektron. 

· Kelompok V, kelompok Koordinat. Dimana menggambarkan ikatan 

kovalen koordinasi yang artinya ikatan kimia yang menggunakan 

pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. 

Pada rancangan Namai, masing-masing siswa menulis contoh senyawa-

senyawa yang berikatan sesuai dengan nama kelompok masing-masing, 

dilengkapi dengan simbol dan gambar. 

d. Demonstrasikan: 

Pada rancangan Quantum Learning Demonstrasikan, pokok bahasan 

ikatan kimia dibagi menjadi 5 bagian untuk dibahas, didiskusikan, dipresentasikan 

oleh masing-masing kelompok, dan materi yang tersisa akan dipresentasikan oleh 

peneliti. Peneliti meyakinkan kepada semua siswa, bahwa “You can do it, kamu 

semua pasti bisa!” Rancangan strategi pembelajaran selengkapnya dapat dilihat 

pada halaman lampiran. 

e. Ulangi: 

Pada rancangan Quantum Learning Ulangi, siswa mengulang dengan 

contoh-contoh soal. Peneliti mengulang, menegaskan, dan menjustifikasi kembali 

materi yang telah dipresentasikan siswa. Hali ini bertujuan untuk menghindari 

terjadinya salah konsep, atau untuk menghilangkan keraguan yang timbul 

terhadap materi yang telah dipresentasikan. Pada pertemuan berikutnya, seorang 

perwakilan kelompok mengulang ikhtisar/rangkuman materi minggu ini. 

f. Rayakan: 
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Pada rancangan Quantum Learning Rayakan, peneliti berusaha 

memberikan reward/hadiah atau pengakuan atas prestasi maupun partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Minimal berupa aplausse atau sebuah pujian. 

3. Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa belanda yaitu “prestatie”. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990: 787), prestasi didefinisikan 

sebagai hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb). 

 Anas Sudijono (1996: 434) menyebutkan bahwa: 

Faktor pencapaian atau prestasi dipergunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam penentuan nilai akhir, sehingga prestasi atau 
pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil 
belajar pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat 
keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata 
pelajaran atau bidang studi. 

 

Nana Sudjana (1995: 22) memberi batasan prestasi belajar adalah 

beragam kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu 

faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). 

Faktor dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki siswa, motivasi, 

minat, kreativitas, perhatian, dan kebebasan belajar. Faktor yang berasal dari luar 

individu adalah faktor lingkungan belajar terutama kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran merupakan tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Bloom dalam Suharsimi Arikunto (1998: 112), hasil belajar 

dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penguasaan dalam aspek kognitif meliputi kemampuan: Mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi. Aspek afektif meliputi: 

Kemampuan menerima, menanggapi, dan meyakini. Aspek psikomotorik 

meliputi: Kemampuan melakukan perbuatan dengan cermat, akurat, teliti, benar, 
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dan baik. Berdasar pada pendapat tersebut, prestasi belajar adalah hal yang dicapai 

siswa dalam belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pendidikan adalah suatu proses yang sadar akan tujuan, kegiatan belajar 

mengajar merupakan suatu peristiwa yang terikat, terarah pada tujuan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

belajar yang dilakukan itu mencapai tujuan dan memenuh target atau tidak, maka 

diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut antara 

lain akan memberikan gambaran mengenai prestasi belajar dari peserta didik. 

Penilaian merupakan proses akhir dari suatu kegiatan, penilaian hasil 

belajar merupakan proses akhir dari suatu kegiatan belajar mengajar. Penilaian 

disini adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis 

atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas 

yang terkait. 

Penilaian memiliki dua arti yaitu penilaian (assesmen) hasil belajar dan 

penilaian (evaluasi) proses atau program pendidikan. Penilaian hasil belajar 

adalah cara-cara mengumpulkan informasi tentang pencapaian dan kemajuan 

belajar siswa. Penilaian (evaluasi) program adalah kegiatan yang dirancang untuk 

mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Penilaian 

program memiliki cakupan yang luas, meliputi keseluruhan program pendidikan 

seperti perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan penilaian 

pendidikan. Penilaian hasil belajar merupakan bagian dari penilaian program 

pendidikan. 

Menurut Zainal Arifin (1990: 3), prestasi belajar memiliki beberapa 

fungsi utama, yaitu: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 
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e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

anak didik. 

Prestasi belajar merupakan suatu gambaran dari penguasaan kemampuan 

para peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. 

Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai 

pendidik, maupun oleh siswa sebagai peserta didik untuk mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. 

Slameto (1991: 93) mengungkapkan bahwa ada lima macam 

kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar, yaitu: 

a. Keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar terpenting. 

b. Strategi kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seseorang termasuk 

kemampuan memecahkan masalah.   

c. Informasi verbal. 

d. Kemampuan motorik yang diperoleh di sekolah antara lain kemampuan 

menulis, mengetik, menggunakan jangka dan sebagainya. 

e. Sikap dan nilai yang berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 

yang dimiliki seseorang. 

f. Selain sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu dan 

sebagai indikator kualitas institusi pendidikan, prestasi belajar juga 

berguna sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui prestasi belajar 

anak didik kita baik secara perseorangan maupun dalam kelompok. 

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang melalui usaha. Prestasi 

belajar dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran kimia, dibatasi pada aspek kognitif yang berkaitan dengan 

pemahaman materi Ikatan Kimia yang dinyatakan dalam ukuran tertentu. 
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4. Motivasi Belajar 

Kemampuan motivasi adalah kemampuan untuk memberikan semangat 

kepada diri sendiri guna melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat (Betha 

Nurina Sari, 2004). Dalam hal ini terkandung adanya unsur harapan dan 

optimisme yang tinggi, sehingga memiliki kekuatan dan semangat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya dalam hal belajar. 

Motivasi berkaitan dengan keseimbangan atau equilibrium yaitu upaya 

untuk membuat dirinya memadai dalam hidup ini, sehingga individu dapat 

mengatur dirinya sendiri, relatif bebas dari dorongan orang lain untuk menjadi 

lebih kompeten. Motivasi juga berkaitan dengan emosi sehingga bisa menjadi 

kekuatan pendorong (driving force) untuk mempelajari sesuatu (A. Suhaenah 

Suparno, 2001: 100). 

Muhibbin Syah (1995: 136) menyebutkan bahwa motivasi adalah 

keadaan internal individu atau organisme yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu atau pemasok daya (organizer) untuk bertingkah laku secara terarah. 

Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak (beraktivitas) sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi ini bertujuan untuk menggerakkan dan menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya (Ngalim Purwanto, 2002: 71). Motivasi merupakan suatu proses 

mengarahkan motif untuk suatu tujuan tertentu yang menjadi pendorong dan 

pemberi arah perilaku seseorang. 

Dilihat dari proses terjadinya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

merupakan motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Motivasi 

ekstrinsik merupakan motivasi yang terjadi akibat adanya rangsangan-rangsangan 
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dari luar. Motif yang timbul didorong oleh adanya tujuan yang kadang kala tidak 

esensial, misalnya keinginan belajar siswa karena ingin mendapat pujian dari 

temannya bukan karena ingin mencari sesuatu yang lebih esensial. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan memiliki banyak energi 

untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2001: 71). 

Dengan mengatur kondisi dan situasi belajar menjadi kondusif, serta 

diberikan penguatan-penguatan diharapkan akan dapat merubah motivasi 

ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Sebagian guru berpendapat bahwa motivasi 

belajar siswa adalah bersumber dari siswa sendiri, dan siswalah yang harus 

berusaha untuk mengatasi masalahnya sendiri dalam meningkatkan motivasi 

belajarnya sendiri. Apabila siswa memiliki motivasi positif, siswa akan: 1) 

memperlihatkan minat, memiliki perhatian, dan ingin ikut serta, 2) bekerja keras, 

serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, dan 3) terus bekerja sampai tugas 

yang diberikan kepadanya selesai.  

Motivasi sangat dipengaruhi oleh tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang 

hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya akan memuaskan 

kebutuhan individu. Adanya tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi 

kebutuhan, dan hal ini akan mendorong timbulnya motivasi, sehingga tujuan akan 

dapat membangkitkan timbulnya motivasi. 

Motivasi berperan dalam merangsang seorang individu agar dapat 

bekerja atau belajar secara optimal. Oemar Hamalik (2003: 175) menyatakan 

bahwa motivasi memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk: 1) mendorong timbulnya 

suatu kelakuan atau perbuatan, 2) sebagai pengarah, artinya mengarahkan 

perbuatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, 3) sebagai penggerak dalam 

melakukan kegiatan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran, motivasi belajar 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Winkel (1996: 362) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 
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belajar dan menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, motivasi memegang peranan yang sangat 

penting dalam memberikan semangat dan rasa senang. Siswa yang memiliki 

motivasi tinggi akan menampakkan semangat yang tinggi untuk melaksanakan 

kegiatan belajar. Dengan motivasi yang tinggi itu pula, siswa diharapkan akan 

memperoleh hasil belajar yang baik. Beberapa ciri siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi diantaranya adalah memiliki rasa ketertarikan kepada guru 

dalam arti tidak bersikap acuh, tertyarik kepada mata pelajaran yang dipelajari, 

memperlihatkan antusiasme yang tinggi, ingin identitasnya diketahui dan diakui, 

selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, serta memiliki kebiasaan 

moral yang selalu terkontrol. Siswa tersebut juga tekun dalam menghadapi tugas 

yang diberikan serta dapat bekerja dalam waktu yang lama, ulet dalam 

menghadapi kesulitan dan tidak mudah puas atas apa yang diperolehnya. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

dalam bidang studi kimia adalah kemampuan atau kekuatan serta semangat untuk 

melakukan proses belajar dalam bidang studi kimia. Dengan motivasi belajar yang 

tinggi, diharapkan para siswa akan meraih prestasi belajar kimia yang 

memuaskan. 

Motivasi belajar kimia dalam penelitian ini meliputi:  

1. Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu: (a) dorongan untuk 

membaca dan mengerjakan soal-soal kimia, (b) dorongan untuk 

mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas, dan (c) dorongan 

untuk membaca buku baru. 

 2.  Keinginan untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu: (a) dorongan untuk 

selalu maju dalam menekuni pelajaran kimia, (b) dorongan untuk selalu 

mendapat nilai baik, (c) dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan 

(d) kesungguhan siswa dalam merespon pelajaran kimia. 

3.  Rasa percaya diri dan kepuasan, yaitu: (a) dorongan untuk menguasai 

materi pembelajaran secara mandiri, (b) memiliki kepuasan dalam 
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mengikuti proses pembelajaran, dan (c) adanya keinginan umpan balik 

dalam pembelajaran. 

5. Pokok Bahasan Ikatan Kimia 

Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan 

suatu senyawa dapat bersatu. Ikatan kimia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terjadi karena perpindahan elektron di  

antara atom untuk membentuk partikel yang bermuatan listrik dan memiliki daya 

tarik-menarik diantara ion-ion yang bermuatan berlawanan. Sedangkan ikatan 

kovalen terbentuk dari terbaginya (sharing) elektron diantara atom-atom, di mana 

daya tarik-menarik inti atom pada elektron yang terbagi di antara elektron itu 

merupakan suatu ikatan kovalen (Brady, 1999: 325). 

Atom-atom di alam cenderung bergabung dengan atom yang lain 

membentuk molekul atau membentuk ion-ion. Pada proses penggabunga atom-

atom tersebut terdapat gaya-gaya yang bekerja, sehingga antara atom-atom atau 

ion-iontersebut dapat terikat satu sama lain. Gaya yang bekerja pada gabungan 

atom atau ion disebut ikatan kimia. Atom yang sukar mengalami perubahan 

disebut sebagai atom stabil. Oleh karena untuk bergabung atom harus berubah 

dahulu, maka atom-atom yang stabil sukar bergabung dengan atom yang lain. 

Atom tersusun dari inti atom yang sangat kecil dan terletak di pusat atom yang 

dikelilingi elektron-elektron. Jadi, pada saat atom-atom bergabung yang berubah 

hanyalah elektron-elektronnya. 

A. Kestabilan Atom 

Di antara atom-atom di alam hanya atom gas mulia yang stabil. Dan 

sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam proses penggabungan atom-

atom yang mengalami perubahan adalah elektron-elektronnya. Sehingga 

kestabilan suatu atom sangat ditentukan oleh konfigurasi elektron-elektronnya. 

Berikut susunan elektron dari atom-atom gas mulia yang merupakan atom-atom 

stabil. 

 He : 2, 

 Ne : 2,8, 

 Ar : 2,8,8 
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 Kr ; 2,8,18,8 

 Xe : 2,8,18,18,8 

   

Gambar 2.1. Konfigurasi Elektron Atom Helium, Neon, dan Argon 

Dari konfigurasi elektron tersebut Kossel dan Lewis membuat 

kesimpulan bahwa konfigurasi elektro atom-atom akan stabil bila elektron 

terluarnya 2 (duplet) atau 8 (oktet). Untuk mencapai keadaan stabil seperti gas 

mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Untuk 

membentuk knfigurasi seperti gas mulia dapat dilakukan dengan cara: 

1. Membentuk Ion 

 Dalam membentuk ion suatu atom akan melepas atau mengikat elektron. 

Atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah, misalnya atom-atom dari unsur 

golongan IA dan IIA dalam sistem periodik unsur akan mmpunyai kecenderungan 

melepaskan elektronnya, sedangkan atom-atom yang memiliki afinitas elektron 

yang besar, misalnya atom-atom unsur golongan VIA dan VIIA dalam sistem 

periodik unsur, akan cenderung mengikat elektron. Jadi, untuk mencapai 

kestabilan, atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah cenderung 

melepaskan elektron, sedangkan atom-atom yang memiliki afinitas elektron yang 

besar cenderung mengikat elektron. 
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Gambar 2.2. Atom Na Melepas 1 Elektron Membentuk Iion Na+ Untuk 
Mencapai Konfigurasi Elektron Seperti Ne. 

Gaya elektrostatik yang terjadi dalam pembentukan ikatan ion dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3. Gaya Elektrostatik yang Terjadi Dalam Pembentukan Ikatan Ion. 
 

2. Menggunakan Pasangan Elektron Bersama 

Atom-atom yang memiliki energi ionisasi tinggi akan sukar melepaskan 

elektronnya, sehingga dalam mencapai kestabilan akan sukar membentuk ion 

positif. Demikian pula atom-atom yang memiliki afinitas elektron yang rendah, 

dalam mencapai kestabilan tidak membentuk ion negatif. 

Atom-atom yang sukar melepas elektron atau memiliki energi ionisasi 

yang tinggi dan atom yang sukar menarik elektron atau memiliki kecenderungan 

untuk membentuk pasangan elektron yang dipakai bersama. Pasangan elektron 

yang dibentuk oleh atom-atom yang berikatan dapat berasal dari kedua atom yang 

bergabung atau dapat pula berasal dari salah satu atom yang bergabung. 
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      (Unggul Sudarmo, 2004: 40-41) 

Beberapa pengecualian terhadap aturan oktet: 
a. Senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet. 

Senyawa kovalen biner sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu unsur-unsur 

yang elektron valensinya kurang dari 4. Contohnya BeCl2, BCl3, dan 

AlBr3. 

b. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. 

Contohnya adalah NO2. 

c. Senyawa dengan oktet berkembang.  

Unsur-unsur dalam periode 3 atau lebih dapat membentuk senyawa yang 

melampaui aturan oktet (lebih dari 8 elektron pada kulit terluar). 

Contohnya PCl5. 

 

 

  

 

 

 

  

(a) (b) (c) 

Gambar 2.4. Senyawa-senyawa yang Tidak Mengikuti Aturan Oktet,  
  a) BF3, b) NO, dan c) PCl5 

 
A. Ikatan Ion 

  Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima 

elektron. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif 

dan ion negatif. Oleh karena itu, ikatan ion terjadi antara atom logam 

(elektropositif) dan atom nonlogam (elektronegatif). Misalnya, ikatan yang ada 

dalam garam dapur (NaCl). Garam dapur dibentuk dari atom natrium dan atom 

klorida. Natrium memiliki konfigurasi seperti gas mulia jika melepaskan satu 

elektron, sedangkan klorida memiliki konfigurasi seperti gas mulia jika 
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menangkap satu elektron. Oleh karena itu, kedua atom membentuk ion positif dan 

ion negatif. Secara sederhana, pembentukan ikatan antara Na dan Cl dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

Na (2 8 1)             à       Na+  (2 8) + e-  (konfigurasi elektron Na  sama dengan 

konfigurasi elektron Ne) 

Cl (2 8 7) + e-   à    Cl-   (2 8 8) (konfigurasi elektron Cl sama dengan 

konfigurasi elektron Ar) 

Selanjutnya, ion Na dan Cl membentuk NaCl. 

  Biasanya pembentukan ikatan kimia hanya melibatkan elektron di kulit 

terluar (elektron valensi), sedangkan elektron di kulit yang lain tetap. Oleh karena 

itu, penggambaran pembentukan ikatan kimia dapat disederhanakan dengan 

menggunakan lambang Lewis. Pada lambang Lewis, elektron valensi 

digambarkan dengan titik ( — ) atau silang ( x ) yang disertakan pada penulisan 

lambang unsur. Jika pembentukan NaCl ditulis dengan lambang Lewis, 

gambarnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.5. Simbol Lewis untuk Pembentukan Senyawa NaCl 

 
  Jika lambang unsur dimisalkan X, lambang Lewis untuk unsur golongan 

utama adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Simbol Lewis untuk Unsur-unsur Golongan A 

Golongan IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 

Lambang 

Lewis 
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  Ikatan ion merupakan ikatan yang kuat. Senyawa yang terbentuk karena 

ikatan ion disebut senyawa ion. Sebagian besar senyawa ion pada suhu kamar 

berfase padat dan memiliki struktur tertentu. Misalnya, NaCl memiliki struktur 

kristal berbentuk kubus. Pada struktur itu, tiap atom Na dikelilingi oleh enam ion 

Cl-. Sebaliknya, tiap ion Cl juga dikelilingi oleh enam ion Na+. Dengan demikian, 

perbandingan ion Na+ dan Cl- adalah 1 : 1. Hal itu bukan berarti tiap ion Na+ 

mengikat satu ion Cl-. Akan tetapi, kedua ion membentuk struktur kristal. 

  Senyawa ion dibentuk dari unsur logam dan non logam. Hal itu terjadi 

karena antara unsur logam dan non logam memiliki perbedaan keelektronegatifan 

yang cukup besar. Perbedaan ini memungkinkan terjadinya serah terima elektron. 

Akan tetapi, tidak setiap senyawa logam bersifat ionik. Beberapa sifat senyawa 

ionik adalah merupakan zat padat yang memiliki titik didih dan titik leleh yang 

relatif tinggi, rapuh sehingga mudah hancur jika dipukul, larut dalam air, serta 

lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. 

B. Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang melibatkan penggunaan 

bersama sepasang elektron. Biasanya, ikatan kovalen terjadi pada unsur non 

logam. Bagaimana ikatan kovalen terbentuk? Untuk memahami pembentukan 

ikatan kovalen pada molekul H2 yang terbentuk dari dua buah atom H Setiap atom 

H memiliki 1 elektron. Untuk mencapai konfigurasi seperti gas mulia, atom H 

memerlukan 1 elektron. Karena memiliki daya tarik elektron sama, antara kedua 

atom tidak mungkin terjadi serah terima elektron. Oleh karena itu, kedua atom 

memasangkan elektronnya. Masing-masing atom H menyumbangkan 1 elektron 

untuk dijadikan milik bersama. Sepasang elektron itu ditarik oleh kedua inti atom 

hidrogen hingga kedua atom berikatan. Pasangan yang dibentuk dengan 

menggunakan elektron bersama disebut ikatan kovalen. Secara sederhana, 

pembentukan ikatan pada molekul H2 dapat digambarkan sebagai berikut: 
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  Gambar 2.6. Pembentukan Ikatan pada Senyawa H2 

Penggambaran pembentukan ikatan seperti di atas disebut struktur Lewis. 

Penulisan itu dapat dipersingkat dengan mengganti sepasang elektron yang 

digunakan untuk berikatan dengan sepotong garis dan menghilangkan semua 

elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Rumus Lewis yang sudah 

disederhanakan itu disebut rumus bangun atau rumus struktur. Dengan demikian, 

rumus bangun dari molekul H2 dapat ditulis H-H. 

1. Pembentukan ikatan kovalen 

Ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian bersama sepasang 

elektron. Namun, jika yang digunakan untuk berikatan lebih dari satu pasang 

elektron, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen rangkap. Oleh karena itu, 

terdapat ikatan kovalen rangkap dua dan ikatan kovalen rangkap tiga. 

Pembentukan ikatan kovalen dapat dijelaskan dengan berpatokan pada 

lambang Lewis dan aturan oktet. Pada lambang Lewis semua elektron valensi 

ditulis, sedangkan pada aturan oktet dijelaskan bahwa atom akan stabil jika 

memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, kecuali H yang hanya memerlukan 2 

elektron. Dengan demikian, jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk 

berikatan dapat diperkirakan. Jadi, antar atom golongan VIIA berikatan kovalen 

rangkap dua, dan antar atom golongan VA berikatan kovalen rangkap tiga. 

Walaupun demikian, bentuk senyawa harus dapat dibuktikan secara eksperimen. 

Selain terbentuk dari atom yang senama atau segolongan, ikatan kovalen juga 

dapat terbentuk dari atom yang berbeda. Contoh molekul yang terbentuk dari 

atom senama, segolongan, dan berbeda adalah Cl2, FCl, dan HCl.  

 

a. Ikatan Kovalen Rangkap Dua 
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Perhatikan terjadinya molekul O2 berikut! 

 

 

Gambar 2.7. Pembentukan Iikatan pada Senyawa O2. 

Atom O memiliki 6 elektron valensi. Untuk dapat memiliki susunan 

oktet, atom itu harus menerima dua elektron dari atom lain. Masing-masing atom 

O akan memiliki susunan oktet apabila terjadi ikatan rangkap pada molekul O2. 

Hal itu disebabkan adanya dua pasang elektron yang digunakan bersama. 

 

 

b. Ikatan Kovalen Rangkap Tiga 

Perhatikan terjadinya molekul N2 berikut! 

 

Gambar 2.8. Pembentukan Ikatan pada Senyawa N2. 

Satu atom N memiliki 5 elektron pada kulit terluar. Untuk memiliki 

susunan oktet atom N harus menerima 3 elektron dari satu atom N lain. Masing-

masing atom N akan memiliki susunan oktet apabila terjadi ikatan kovalen 

rangkap tiga pada molekul N2. Hal itu disebabkan adanya tiga pasang elektron 

yang digunakan bersama. 

Contoh yang lain adalah C2 H2 (gas karbit): 

 

Gambar 2.9. Pembentukan Ikatan pada Senyawa C2H2. 

 

C. Hubungan Kepolaran dengan Keelektronegatifan 
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  Elektronegativitas adalah konsep yang sangat relativ, karena 

elektronegativitas unsur dapat diukur hanya jika dibandingkan dengan harga 

elektronegativitas unsur lain. Dalam Chang (2003: 269) disebutkan bahwa 

elektronegativity is the ability of an atom to attract toward itself the elektrons in a 

chemical bond. Keelektronegatifan menunjukkan kecenderungan suatu atom 

untuk menangkap elektron.  

Petrucci (1987: 258) menyebutkan bahwa elektronegativitas memberikan 

gambaran mengenai kemampuan suatu atom dalam bersaing mendapatkan 

elektron, dengan atom alain yang telah berikatan. Elektronegativitas berkaitan 

dengan energi ionisasi dan afinitas elektron karena kedua besaran ini 

mencerminkan kemampuan atom melepaskan atau menangkap sebuah elektron. 

Harga keelektronegatifan tiap unsur berbeda-beda. Unsur-unsur dengan 

harga elektonegativitas tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

menarik elektron daripada unsur-unsur yang harga elektronegativitasnya rendah. 

Akibatnya, kedudukan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan tidak 

selalu simetris di tengah-tengah unsur, tetapi condong ke unsur yang lebih 

elektronegatif. Jika kedudukan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan 

tepat di tengah-tengah dua atom yang berikatan, molekul yang terbentuk bersifat 

non polar. Sebaliknya, jika sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan 

tertarik pada salah satu atom yang berikatan, molekul yang terbentuk bersifat 

polar.  

 

Gambar 2.10. Molekul Polar dan Non-polar. 
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Kedudukan pasangan elektron pada molekul Cl2 adalah simetris. 

Elektron tersebut ditarik sama kuat oleh kedua atom. Karena ditarik sama kuat, 

kedudukan elektron merata atau tidak terjadi pengutuban. Ikatan seperti itu 

disebut ikatan kovalen nonpolar. Lain halnya dengan kedudukan elektron pada 

molekul HCl. Pada molekul HCl, kedudukan elektron lebih tertarik ke atom Cl. 

Hal itu disebabkan atom Cl lebih elektronegatif dari pada atom H. Dengan kata 

lain, pada molekul HCl terjadi pengutuban. Ikatan seperti itu disebut ikatan 

kovalen polar. Karena ikatan H-Cl polar, yaitu H sebagai kutub positif dan Cl 

sebagai kutub negatif. 

   

 

Ukuran kepolaran dinyatakan dengan momen dipol (µ). Satuan momen 

dipol adalah Debye (D), yaitu 1D = 3,33 X 10 cm. Secara matematis, besar 

momen dipol dapat ditulis sebagai berikut. 

µ= Q X r 

µ = momen dipol 

Q = muatan atom 

R = jarak antar atom 

Tabel 2.2. Hubungan Perbedaan Keelektronegatifan Senyawa 
dengan Momen Dipol 

No. Senyawa Perbedaan 

keelektronegatifan 

Momen Dipol (D) 

1 H 0 0 

2 HF 1.8 1.91 

3 HCl 1.0 1.03 

4 HBr 0.8 0.79 

5 HI 0.5 0.38 

  

Berdasarkan tabel tersebut, molekul yang sama memiliki momen dipol 

sama dengan nol. Makin besar perbedaan keelektronegatifan, momen dipolnya 

makin besar. 
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D. Menyelidiki Kepolaran Beberapa Senyawa 

  Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki dua kutub, yaitu kutub 

positif dan kutub negatif. Oleh karena itu, larutan senyawa polar terpengaruh oleh 

medan listrik dan medan magnet. Dalam molekul air, kedua kutub tidak saling 

meniadakan secara menyeluruh, tetapi sebagian. Hasilnya, momen dipol H2O 

tidak sama dengan nol. 

 

Molekul CCl4 mengandung ikatan kovalen polar (ikatan antara C dan Cl 

adalah polar), tetapi molekul CCl4 termasuk senyawa nonpolar karena resultan 

semua dipol molekul CCl4  adalah nol. Bentuk molekul CCl4 adalah tetrahedral 

dengan atom C sebagai pusatnya, sedangkan keempat atom Cl menempati titik 

sudut dan dapat dibuat bidang-bidang simetrinya.  

 

E. Ikatan Kovalen Koordinasi 

Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang menggunakan 

pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. Pada ikatan kovalen 

koordinasi ada satu atom donor pasangan elektron dan satu atom akseptor 

pasangan elektron. Atom donor harus memiliki sepasang elektron bebas dan atom 

akseptor harus memiliki ruang kulit atom yang mampu menampung pasangan 

elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan. Elektron bebas adalah elektron 

valensi yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan, sedangkan kulit atom 

kosong adalah kulit atom yang elektronnya telah lepas. Terdapat atom yang untuk 

menjadi stabil harus melepaskan elektron valensinya. Karena ikatan dengan 

penggunaan elektron bersama disebut ikatan kovalen, ikatan koordinasi juga 

disebut ikatan kovalen koordinasi. Untuk membedakan dengan ikatan kovalen 

biasa, pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan kovalen koordinasi 
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digambarkan dengan anak panah (à) dari donor menuju ke akseptor pasangan 

elektron. Ikatan kovalen koordinasi juga disebut ikatan semipolar atau ikatan 

dativ. Contoh senyawa yang mengandung ikatan kovalen koordinasi adalah NH4
+, 

NH3BCl3, dan SO3. Secara sederhana, ikatan kovalen koordinasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Ikatan kovalen koordinasi pada senyawa NH4
+ terjadi antara molekul 

amonia (NH3) dan ion H+. Pada NH3 terdapat sepasang elektron bebas, sedangkan 

H telah kehilangan elektronnya. Sepasang elektron bebas dari senyawa NH3 

selanjutnya digunakan bersama untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. 

 

Gambar 2.11. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Ion NH4
+ 

 

Gambar 2.12. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Ion NH3BCl3 

Atom B belum memenuhi aturan oktet karena sudah tidak memiliki 

elektron untuk dipasangkan. Atom N pada senyawa NH3 memiliki sepasang 

elektron bebas. Sepasang elektron bebas itulah yang digunakan untuk membentuk 

ikatan kovalen koordinasi. 

 

Gambar 2.13. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Molekul SO3 
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Atom S memiliki enam elektron valensi sehingga memerlukan dua 

elektron untuk sampai pada konfigurasi gas mulia. Oleh karena itu, molekul SO3 

terdiri atas satu ikatan rangkap S = O dan dua ikatan kovalen koordinasi. 

 

F. Jenis Ikatan yang Terjadi pada Senyawa dan Sifat Fisisnya 

1. Jenis ikatan yang terjadi pada senyawa 

Penentuan jenis ikatan dapat diperkirakan dari besarnya perbedaan 

keelektronegatifan tiap atom yang berikatan. Jika perbedaannya sangat kecil 

(mendekati nol), ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jika perbedaan 

keelektronegatifan lebih besar daripada nol dan kurang dari 1.7, ikatan yang 

terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Jika perbedaan keelektronegatifan lebih 

besar dari pada 1.7, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. 

Untuk memastikan jenis ikatan rangkap atau tunggal, harus dapat 

dipastikan lambang Lewis dari tiap atom yang berikatan. Dengan memadukan 

lambang Lewis dan hukum oktet, dapat diperkirakan jenis ikatan kovalen yang 

terjadi. 

 

2. Sifat fisis senyawa ion dan senyawa kovalen 

Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk karena ikatan ion, 

sedangkan senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena ikatan 

kovalen. Pada umumnya senyawa ion merupakan zat padat yang memiliki titik 

didih tinggi, rapuh, dan cairan atau larutannya dalam air menghantarkan listrik. 

Adapun senyawa kovalen umumnya mempunyi titik cair rendah, ada yang berupa 

gas, cair, atau padat pada suhu kamar, tidak menghantarkan arus listrik, dan 

sebagian besar tidak larut dalam air.  

 

G. Ikatan Logam 

Unsur logam merupakan unsur yang bersifat khusus. Pada umumnya 

unsur logam berwujud padat pada suhu kamar. Hal itu disebabkan antar logam 
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terdapat gaya yang dapat menyatukan antara atom logam. Unsur logam 

merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. 

Arus listrik merupakan elektron. Jika batang logam diberi beda 

potensial, terjadilah arus listrik. Walaupun demikian, atom dalam logam tidak ikut 

arus listrik. Sifat lain dari logam adalah dapat ditempa dan mulur. Sifat dapat 

ditempa dimanfaatkan untuk membuat senjata tajam. Dengan memanfaatkan sifat 

itu, logam dapat dibuat tipis, dibengkokkan, dan dibentuk sesuai dengan 

keperluan. Bukti sifat mulur dapat ditarik hingga menjadi kawat. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahwa tiap atom saling berikatan. 

 

 

 

Ikatan logam dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kedudukan Proton dan Elektron dalam Ikatan Logam. 
Kisi kristal logam terdiri dari ion-ion (bukan atom-atom) yang dikelilingi 
oleh awan elektron dan membentuk kisi raksasa. Elekton terluar (-) dari 
atom logam bebas bergerak di sekitar ion positif (+). 
 
Terdapat gaya elektrik yang sangat kuat dalam tolak menolak antara 

elektron yang bebas bergerak (-) dan ion positif yang immobile (diam), inilah yang 

dinamakan ikatan logam (www.wpbschoolhouse.binternet.co.uk). 

Semua sifat logam dapat dipahami dengan cara melihat ikatan 

antarlogam. Atom logam dapat dibayangkan seperti kelereng yang terjejal dalam 

sebuah kotak yang saling bersentuhan satu sama lain. Karena tiap logam memiliki 

kulit elektron yang belum terisi penuh, elektron valensi dapat bebas bergerak dan 
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dapat berpindah dari satu kulit atom ke kulit atom yang lain. Dengan kata lain, 

elektron valensi tersebar membaur dengan awan elektron yang menyelimuti 

semua logam. Oleh karena itu, semua logam dapat dibayangkan sebagai ion-ion 

positif yang di selimuti awan elektron.  

       (Endang Susilowati, 2004: 57-67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang Relevan 

Quantum Learning pernah diujicobakan di kelompok belajar SuperCamp 

di California, dari penelitian disertasi doktoral Jeannete Vos Groenendal pada 

tahun 1991. Sampel yang digunakan 6042 siswa usia 12-22 tahun. Dengan hasil 

sebagai berikut: 

- 68% siswa mengalami peningkatan motivasi 

- 73% prestasi belajarnya meningkat 

- 81% keyakinan dirinya meningkat 

- 84% kehormatan dirinya meningkat 

- 96% memiliki sikap positif terhadap SuperCamp 

- 98% melanjutkan memanfaatkan keterampilan 

- 97% siswa yang semula IP-nya 1.9 atau kurang, berhasil 

meningkatkan rata-rata satu poin. 

Hasil penelitian Erma Muflikah di SMP N 1 Wuryantoro dan SMP N 2 

Wuryantoro, bahwa strategi Quantum Learning dapat meningkatkan prestasi 

belajar fisika. 
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Kerangka Berpikir 

Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap merupakan 

masalah yang menonjol dalam setiap pembaharuan sistem pendidikan nasional. 

Sejalan dengan itu, upaya pembaharuan pendidikan harus dilakukan, seperti 

pembaharuan kurikulum, guru, pengadaan buku pelajaran, penyempurnaan sistem 

penilaian, penataan organisasi dan manajemen pendidikan. 

Salah satu tujuan pengajaran ilmu kimia adalah menguasai konsep-

konsep kimia dan saling keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam teknologi. Hal ini perlu mendapat penanganan agar siswa mampu mencapai 

sasaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak, seperti atom, elektron, 

molekul, dan ikatan kimia. Sehingga tidak sedikit siswa yang kesulitan dalam 

menguasai materi ikatan kimia. Strategi Quantum Learning merupakan kegiatan 

yang menggunakan keterampilan proses untuk memperoleh suatu konsep dalam 

ilmu kimia. Strategi ini meliputi penggunaan berbagai metode pembelajaran 

diantaranya ceramah, demonstrasi, presentasi, tutorial teman sebaya, diskusi, 

jigsaw, dan lain-lain yang dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar 

menjadi tidak membosankan dan sangat menyenangkan bagi siswa. 

Srategi Quantum Learning diharapkan menjadi strategi pembelajaran 

yang baik diterapkan di kelas, dimana kondisi siswa sangat beragam dengan 

berbagai karakteristik. Dengan strategi ini siswa merasa dihargai, merasa diakui, 

sekecil apapun yang dimiliki dan diusahakan. Sehingga dorongan atau motivasi 

untuk belajar kimia secara tidak langsung sudah terbentuk tanpa disadari.  

Motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda-

beda, maka tugas guru adalah berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar para 

siswanya. Besar kecilnya motivasi belajar akan menentukan seberapa besar 

kemauan seorang siswa untuk belajar. Motivasi belajar diduga dapat menentukan 

sikap seorang siswa dalam menerima pelajaran kimia dan meningkatkan prestasi 

belajar kimia. Dengan demikian diharapkan penerapan strategi Quantum Learning 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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  strategi dikategorikan 

 strategi dikategorikan 

dites 

     dites 

Paradigma berpikir diatas, secara skematis dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh strategi Quantum Learning dan pembelajaran  

berbasis portofolio terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 

Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun pelajaran 

2005/2006. 

2. Ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi, motivasi 

belajar siswa kategori sedang dan motivasi belajar siswa kategori rendah 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa 

kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun pelajaran 2005/2006. 

3. Ada interaksi antara strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis 

portofolio dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 

Wonogiri tahun ajaran 2005/2006. 

Motivasi 
Belajar 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Kelompok 
Ekeperimen 

Kemampuan 
Awal 

Kelompok 
Kontrol 

Prestasi 
Belajar Siswa 

Motivasi 
Belajar 

QL 

PBP 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka 

2. Pengertian Belajar dan Teori-teori Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Bahkan sejak dalam kandungan, manusia telah memulai kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya. Banyak kalangan ahli 

telah menjelaskan pengertian belajar menurut sudut pandangnya masing-masing. 

Sesuai kurikulum 2004, belajar dapat diartikan sebagai perubahan dari 

tidak bisa menjadi bisa melakukan. Tujuan, sasaran, dan penilaian semuanya 

terfokus pada kompetensi yang dimiliki setiap siswa atau apa saja yang dapat ia 

lakukan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Mulyasa, 2002: 53). 

Nasution (1995: 59) menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses 

dimana suatu aktivitas diorganisasikan atau diubah melaui prosedur latihan (baik 

terjadi dalam laboratorium maupun pengalaman langsung setiap siswa) sebagai 

perbedaan dari perubahan yang bukan disebabkan oleh faktor latihan. 

Belajar juga merupakan proses mental yang dilakukan oleh seseorang 

secara sengaja melalui interaksi dengan informasi maupun lingkungan sehingga 

menimbulkan perubahan atau pengembangan pengetahuan, ketrampilan maupun 

sikap mental yang relatif menetap. 

Nurhadi (2004: 49) menyatakan bahwa pembelajaran atau kegiatan 

belajar hanya terjadi jika siswa merespon informasi maupun lingkungan sehingga 

dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya, yaitu 

ingatan, pengalaman, dan tanggapan. 

Menurut Bobbi de Porter (2000: 29) belajar di ruang kelas adalah tempat 

yang mengalir, dinamis, penuh resiko, dan menggairahkan, dimana dalam tempat 

tersebut terdapat kesalahan, kreativitas, dan potensi diri siswa. Memperhatikan 

emosi siswa dapat membantu mempercepat proses pembelajaran mereka. 

10 
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Dari beberapa pengertian mengenai belajar, tidak dapat ditentukan 

pengertian belajar yang paling baik, tetapi antara pengertian belajar yang satu 

dengan yang lain saling melengkapi. Belajar adalah proses untuk mengetahui 

sesuatu yang belum diketahui dan memperdalam apa yang sudah diketahui, dan 

hanya terjadi jika siswa merespon informasi maupun lingkungan sehingga 

dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. 

b. Teori-teori Belajar 

Dalam psikologi pendidikan teori belajar digolongkan dalam dua 

kategori yaitu teori belajar perilaku dan kognitif. 

Teori belajar perilaku menekankan pada aspek-aspek eksternal dari 

pembelajaran, termasuk stimulus/rangsangan eksternal, respon dari siswa yang 

berupa tingkah laku, serta penguatan-penguatan/reinforcement dari respon. 

Demikian pula pemberian hukuman atau hadiah/reward didasarkan pada teori ini. 

Teori belajar kognitif tidak hanya menekankan pada kondisi eksternal, 

atau pada sesuatu yang mudah diamati saja, tetapi juga memperhatikan sesuatu 

yang terjadi dalam diri siswa. Misalnya, bagaimana pengetahuan diperoleh dan 

diproses, diorganisir, disimpan dalam memori, bagaimana pula mengelola emosi, 

IQ, juga spiritualnya, sehingga siswa diharapkan menjadi peserta didik yang aktif, 

kreatif dan arif dalam menerima pembelajaran. 

Tidak ada satu teori belajar yang dapat berdiri sendiri, antara satu dengan 

yang lain akan selalu saling melengkapi. Penyusunan kurikulum di Indonesia 

selalu berubah-ubah dari tahun 1961, 1964, 1968, 1975, 1980, kemudian 1984, 

sampai kurikulum 1994 (dengan suplemen 1994), dan terakhir pada tahun 2004 

atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbagai 

perubahan kurikulum tersebut kadang ditanggapi dengan model dan metode 

pembelajaran yang sama saja. Berikut bermacam-macam teori belajar, yang 

menjadi acuan pada penelitian ini yang memilih penggunaan strategi 

pembelajaran dengan model Quantum Learning pada pokok bahasan Ikatan 

Kimia. 
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4. Teori belajar Piaget (Psikologi Perkembangan) 

Teori Piaget sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan 

perkembangan intelektual, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana 

pengetahuan diperoleh juga bagaimana implikasinya terhadap bagaimana cara 

mengajar. 

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual sebagai berikut:  

e) Umur 0-2 tahun: Sensori Motorik 

f) Umur 2-7 tahun: Pra-Operasional 

g) Umur 7-11 tahun: Operasional Konkret 

h) Umur 11 tahun keatas: Operasional Formal 

Semua anak mengalami urutan tingkat perkembangan intelektual seperti 

diatas, tetapi kecepatan masing-masing anak untuk melewati tahap-tahap tersebut 

berbeda-beda (Ratna Wilis Dahar, 1989: 152). 

Siswa SMA (umur 16-19 tahun) menurut teori perkembangan Piaget, 

masuk pada periode operasional formal, artinya pada periode ini siswa tidak perlu 

berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret sebagai 

model, sebab ia sudah mampu untuk berpikir abstrak (Ratna Wilis Dahar, 1989: 

155). 

Walaupun demikian pembelajaran kimia SMA masih sangat memerlukan 

berbagai model, misalnya bentuk molekul, demonstrasi, dan praktikum di 

laboratorium materi kimia SMA sendiri banyak sekali konsep-konsep yang 

menggunakan istilah atau bahasa-bahasa yang terkadang sulit dimengerti. 

5. Teori Belajar Vigotsky 

Teori belajar Vigotsky juga merupakan salah satu teori penting dan 

psikologi perkembangan. Sumbangan paling penting dari teori ini adalah 

penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran Vigotsky yakni bahwa 

pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas 

yang belum diajarkan namun tugas tersebut masih berada dalam lingkungan 

kemampuannya atau tugas itu berada dalam zone of proximal development 
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mereka. Zone of proximal adalah tingkat perkembangan sedikit diatas tingkat 

perkembangan seseorang saat ini. Vigotsky lebih jauh yakin bahwa fungsi mental 

yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar 

individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut (Slavin, 1994: 49). 

Ide penting lain yang diturunkan dari teori Vigotsky adalah scaffolding. 

Scaffolding berarti memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan 

selama tahap-tahap awal pembelajaran atau kemudian mengurangi bantuan 

tersebut dan memberikan kepada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. 

Terdapat dua implikasi utama teori Vigotsky, pertama adalah 

dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif  antar siswa, 

sehingga siswa dapat berinteraksi disekitar tugas-tugas yang sulit dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-

masing zone of proximal development mereka. Kedua, pendekatan Vigotsky 

dalam pembelajaran development scaffolding, dengan siswa semakin lama 

semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. 

Scaffolding adalah bantuan untuk belajar dan pemecahan masalah. 

Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan 

masalah kedalam langkah-langkah pemecahan, pemberian contoh, atau apapun 

yang lain memungkinkan siswa tumbuh sendiri. 

Konsep Vigotsky tentang zone of proximal development didasarkan pada 

ide bahwa perkembangan didefinisikan sebagai apa yang dapat dilakukan seorang 

anak secara mandiri (tingkat perkembangan yang telah dimiliki saat ini) dengan 

apa yang dapat dilakukan anak tersebut apabila dibantu oleh guru atau teman lain 

yang lebih mampu (tingkat perkembangan selanjutnya yang belum dimiliki). 

Mengetahui kedua tingkat zona Vigotsky ini berguna bagi guru mengingat kedua 

tingkat ini menunjukkan kedudukan siswa pada waktu tertentu dan kearah mana 

siswa tersebut berkembang. 
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6. Teori Belajar Ausubel 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu dan berfungsi bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Winkel (1996: 362) menyatakan bahwa kebermaknaan dapat diartikan 

sebagai kombinasi dari informasi verbal, konsep, kaidah, dan prinsip, bila ditinjau 

bersama-sama. Ausubel juga mengakui bahwa pengetahuan dan pemahaman baru 

harus diintegrasikan ke dalam kerangka kognitif yang sudah dimiliki siswa. 

Belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru pada konsep-

konsep relevan yang terdapat dalam stuktur kognitif seseorang. Belajar tidak 

hanya sebagai proses driil (mengulang dan hafalan) terhadap konsep-konsep atau 

fakta-fakta semata, tetapi berusaha menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk 

menghasilkan pemahaman yang utuh. Berdasarkan teori pendidikan progresif, 

terdapat filsafat progresiffisme John Dewey yang menyatakan bahwa anak 

merupakan totalitas intelektual, sosial, emosional, fisik, dan spiritual yang 

dimilikinya. Dengan demikian apa yang dipelajari siswa akan bermakna dan 

mudah diingat dalam waktu lama (tidak mudah terlupakan). 

Agar terjadi belajar bermakna maka dalam diri siswa harus ada konsep-

konsep yang relevan yang disebut sebagai subsumer (Arif Sholahudin, 2005). Bila 

tidak terdapat konsep-konsep yang relevan tersebut maka informasi baru akan 

dipelajari secara hafalan. Bila tidak dilakukan usaha untuk mengasimilasikan 

pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur 

kognitif siswa, juga hanya akan terjadi belajar hafalan. Dengan demikian guru 

harus selalu berusaha mengetahui konsep-konsep apa yang telah dimiliki oleh 

siswa dan membantu mengasimilasikan konsep-konsep tersebut dengan 

pengetahuan baru yang diajarkan. 
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c. Kecerdasan Siswa 

Penelitian mengenai otak menunjukkan adanya hubungan antara 

keterlibatan emosi, memori jangka panjang, dan proses belajar. Peneliti dan 

psikolog kognitif, Dr. Daniel Goleman seperti dikutip Bobbi de Porter (2000: 22) 

menjelaskan bahwa intelektual tidak dapat bekerja pada puncaknya tanpa adanya 

kecerdasan emosional. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak tersebut 

kurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan materi pelajaran dalam ingatan. 

Psikolog dan peneliti dari Harvard, Howard Gardner 

(www.ThomasArmstrong.com, 2004) telah mengembangkan teori kecerdasan 

berganda (multiple intelligences) berpendapat mengenai suatu keadaan flow yaitu 

suatu keadaan internal yang menandakan bahwa seorang anak yang dapat 

mengerjakan tugas dengan tepat. Saat siswa merasa bosan, mereka akan berontak 

dan berulah. Jika mereka dibanjiri tantangan, mereka akan mencemaskan 

pelajaran sekolah. Tetapi mereka akan belajar dengan segenap kemampuan jika 

menyukai apa yang mereka pelajari dan akan senang jika terlibat dalam proses 

tersebut. 

Teori kecerdasan berganda menawarkan pandangan yang lebih luas 

mengenai kecerdasan dan menyarankan bahwa kecerdasan adalah suatu 

kesinambungan yang dapat dikembangkan seumur hidup. Setiap orang cerdas 

dengan cara yang berbeda-beda. Terdapat delapan cara yang berbeda untuk 

belajar, sehingga terdapat delapan jenis kecerdasan. Bobbi de Porter (2000: 97) 

merumuskannya sebagai SLIM N BILL (baca: slim dan bill), yang meliputi: 

9. Spasial-Visual, yaitu berpikir dalam citra dan gambar. 

10. Linguistik-Verbal, yaitu berpikir dalam kata-kata, meliputi 

kemahiran dalam berbahasa untuk berbicara, menulis, membaca, 

menghubungkan, dan menafsirkan. 

11. Interpersonal, yaitu berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain, 

mengacu pada keterampilan manusia dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

12. Musikal-Ritmik, yaitu berpikir dalam irama dan melodi. 

13. Naturalis, yaitu berpikir dalam acuan alam. 
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14. Badan-Kinestetik, yaitu berpikir dalam sensasi gerakan fisik. 

15. Intrapersonal, yaitu berpikir secara reflektif, mengacu pada 

kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri 

sendiri. 

16. Logis-Matematis, yaitu berpikir dengan penalaran, melibatkan 

pemecahan masalah secara logis dan ilmiah serta kemampuan 

matematis. 

Dr. Howard Gardner menyebutkan satu lagi jenis kecerdasan yaitu 

kecerdasan eksistensial (www.ThomasArmstrong.com, 2004). Kecerdasan jenis 

ini meliputi sensitivitas dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan tentang 

eksistensi manusia. 

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa semua manusia 

cerdas, semua siswa cerdas, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang 

berbeda dalam hal komposisi kecerdasannya, dan tiap-tiap kecerdasan tersebut 

terlokasi pada area yang berbeda di dalam otak, masing-masing dapat bekerja 

secara independen maupun bersama-sama. 

 

2. Strategi Pembelajaran Quantum Learning 

Strategi mengajar merupakan tindakan guru dalam melaksanakan 

rencana mengajar yang meliputi penggunaan beberapa variabel pengajaran yaitu 

tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para 

siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi mengajar 

merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara 

tertentu, yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien (Nana Sudjana, 1987: 147). 

Muhibbin Syah (1995: 215) menyebutkan bahwa strategi mengajar 

adalah sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Nana Sudjana (1987: 147) menyebutkan bahwa terdapat 

tiga hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan strategi 

mengajar, yaitu tahapan mengajar, penyusunan model atau pendekatan dalam 

mengajar, dan penggunaan prinsip mengajar. 
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Strategi pembelajaran juga merupakan cara pandang dan pola pikir guru 

dalam mengajar. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, guru harus 

mengembangkan beberapa hal, antara lain: 

· Bagaimana mengaktifkan siswa? 

· Bagaimana siswa mengembangkan peta konsep? 

· Bagaimana mengumpulkan informasi dengan stimulus pertanyaan efektif? 

· Bagaimana menggali informasi dari media cetak? 

· Bagaimana membandingkan dan mensintesis informasi? 

· Bagaimana mengamati dan mengawasi kerjasama secara aktif? 

· Bagaimana cara melakukan kerja praktek? 

(Depdiknas, 2003: 31) 

Kegiatan pembelajaran dalam operasionalnya dapat dilakukan dengan 

berbagai metode pembelajaran, yang dirangkum dalam strategi pembelajaran 

tertentu, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, karakteristik materi kimia, 

dan karakteristik siswa sebagai individu yang memiliki emosi, kesenangan atau 

hobby. Diantaranya adalah strategi Quantum Learning yang telah sukses 

diterapkan di SuperCamp. 

Perubahan karakteristik pribadi siswa beberapa tahun terakhir semakin 

bertambah rumit, unik, dan sulit untuk ditebak seiring dengan pesatnya 

perkembangan dunia. Derasnya arus informasi dan kemudahan untuk mengakses 

informasi tersebut membuat batas-batas budaya antar negara menjadi semakin 

menipis. Dalam menghadapi semua itu, guru sebagai pendidik dituntut untuk 

meningkatkan kecakapan keilmuan, kecakapan emosional, dan kreativitas dalam 

memilih dan menerapkan suatu strategi pembelajaran yang sesuai. 

Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, 

sehingga Quantum Learning merupakan penggubahan berbagai interaksi yang ada 

di dalam dan di sekitar momen belajar. Berbagai interaksi tersebut meliputi unsur-

unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-

interaksi tersebut mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. 
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Kegiatan pembelajaran konvensional tidak akan menghasilkan lompatan 

quantum bila frekuensi psikologis belum terlampaui meskipun dilakukan 

pemaksaan lebih keras. Sebagaimana elektron, tidak akan melompat ke tingkat 

yang lebih tinggi bila frekuensi ambang belum terlampaui. Quantum Learning 

menjelaskan bagaimana cara belajar efektif sehingga mendapatkan hasil yang 

sama seperti kecepatan cahaya (Agus Nggermanto, 200: 26). 

Strategi Quantum Learning menempatkan siswa sebagai subyek belajar. 

Penerapan Quantum Learning dalam proses pembelajaran melibatkan 

keterampilan-keterampilan seperti: 1) bagaimana siswa dapat membaca cepat 

(Quantum Reading), 2) bagaimana siswa bisa menulis dengan cepat dan tepat 

(Quantum Writing), dan yang lebih penting lagi seorang guru akan menjadi 

Quantum Teacher. 

Baik bagi siswa maupun bagi guru, Quantum Learning bermanfaat 

karena dapat menumbuhkan sikap positif, memberikan motiavasi, menumbuhkan 

kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, dan berhasil dalam hidup (Bobbi 

dePorter, 2001: 13). Quantum Learning mencakup aspek-aspek penting dalam 

program neurolinguistik, yaitu sebuah riset yang meneliti bagaimana otak 

mengatur informasi. 

Otak manusia terdiri atas bagian-bagian yaitu batang otak, sistem limbik, 

dan neokorteks. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda. Bobbi dePorter (2001: 29) menyatakan bahwa batang otak 

berfungsi sebagai motor sensorik yang dapat berkembang melalui kontak dengan 

lingkungan. Sistem limbik berperan untuk mengatur emosi dan memori yang 

berkembang melalui bermain, meniru, dan membaca cerita. Kemampuan berpikir 

intelektual, penalaran, dan bahasa atau kecerdasan yang lebih tinggi diatur oleh 

neokorteks. 

Selain tiga bagian otak tersebut, otak juga dibagi atas belahan otak kanan 

(hemisfer kanan) dan otak bagian kiri (hemisfer kiri) yang masing-masing juga 

memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Adi W. 

Gunawan (2003: 62) menyebutkan bahwa belahan otak kanan dan belahan otak 

kiri memiliki karakter yang berbeda. Otak bagian kiri spesifik pada: 
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· Hal-hal yang berturutan  

· Detail ke global 

· Membaca berdasar pada fonetik 

· Kata-kata, simbol, dan huruf 

· Terstruktur, dapat diprediksi 

· Fokus internal 

· Informasi yang faktual 

 

Karakter otak bagian kanan adalah: 

· Acak/random 

· Global ke detail 

· Membaca menyeluruh 

· Gambar dan grafik 

· Melihat dulu/mengalami sesuatu 

· Belajar spontan dan alamiah 

· Fokus eksternal 

 

Otak bagian kanan juga mengatur pada bidang yang acak, tidak teratur, 

intuitif, dan holistik. Kedua belahan otak tersebut dihubungkan oleh corpus 

callosum yang merupakan jembatan komunikasi, dan terdiri dari 100 juta sel otak. 

Bila otak diaktifkan secara seimbang, maka belajar akan terasa sangat mudah 

karena dapat menimbulkan emosi positif yang dapat membuat otak lebih efektif 

(Bobbi dePorter, 2001: 38). 

Otak kita sangat menyukai hal-hal yang sifatnya: 

- Tidak masuk akal 

- Seksi 

- Penuh makna 

- Multisensori 

- Lucu 

- Melibatkan emosi 

- Melibatkan irama atau musik 

- Tindakan aktif 

- Gambar 3 dimensi dan hidup aktif 

- Menggunakan asosiasi 

- Imajinasi 

- Humor 

- Simbol 

- Nomor dan urutan 

Adi W. Gunawan (2003: 109) 

Modalitas belajar setiap individu terbagi menjadi tiga, yaitu individu 

visual, auditorial, dan kinestetik. Prinsip Quantum Learning diperoleh dari 

modalitas belajar siswa yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia 

kita ke dunia mereka. Memasuki dunia siswa dengan melihat modalitas belajar 

siswa. Proses alamiah dengan sengaja untuk memasuki dunia siswa menggunakan 

lingkungan dunianya. Misalnya musik yang sangat digemarinya, mewarnai kelas, 

memasang poster, atau membuat sekelilingnya menjadi menarik. 
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Mendengarkan musik gubahan Mozart membantu mengorganisasi pola 

tembakan neuron-neuron dalam korteks serebral, terutama memperkuat proses-

proses kreatif otak kanan yang berkaitan dengan penalaran ruang waktu (Don 

Campbell, 2002: 19). 

Musik berpengaruh pada guru dan pelajar, dan dapat digunakan untuk 

menata suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, untuk mendukung 

lingkungan belajar. Musik membantu pelajar bekerja lebih baik dan mengingat 

lebih banyak. Disamping itu, kebanyakan siswa memang mencintai musik (Bobbi 

de Porter, 2000: 73). 

Manfaat musik seperti yang diuraikan Don Campbell (2002: 82-95) 

adalah sebagai berikut: 

· Musik mampu mempengaruhi pikiran, denyut jantung, suhu badan, 

denyut nadi, dan tekanan darah. 

· Mampu mengurangi tegangan otot, memperbaiki gerak dan 

koordinasi tubuh. 

· Mampu mengubah persepsi kita tentang ruang dan waktu. 

· Membantu memperkuat ingatan dalam proses belajar. 

· Menaikkan tingkat endorfin dan mengatur hormon-hormon yang 

berkaitan dengan stres. 

· Meningkatkan daya tahan. 

 

Penggunaan musik secara lengkap dan mendalam untuk mempercepat 

belajar dikembangkan oleh psikolog Bulgaria, Georgi Lozanov, yang kajian 

komprehensifnya tentang sugesti, khayalan, dan relaksasi telah menjadi salah satu 

metodologi terkemuka dalam pendidikan. Lozanov menemukan bahwa musik 

yang terbaik untuk belajar adalah musik biola dan instrumen gesek lainnya yang 

kaya nada-nada harmonis tinggi dan berdenyut pada 64 ketukan per menit (Don 

Campbell, 2002: 224). 
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Memanfaatkan dukungan lingkungan pada pembelajaran Quantum 

Learning pada prinsipnya adalah bahwa sugesti yang ditimbulkannya dapat 

mempengaruhi situasi belajar, pada akhirnya juga berpengaruh pada hasil belajar. 

Dan setiap detail menghasilkan sugesti positif dan negatif. Sugesti positif tersebut 

antara lain menggunakan poster-poster yang dapat mensugesti sehingga dapat 

memperkuat daya ingat, mengoptimalkan alat bantu laboratorium sehingga dapat 

membantu siswa yang memiliki modalitas kinestetik dan visual, mengatur tempat 

duduk secara nyaman sehingga tidak bosan, memberikan aroma dan tumbuhan di 

dalam kelas, menggunakan musik yaitu pada saat membaca, konsentrasi, 

bersenang-senang saat jeda/pergantian mata pelajaran, refleksi. 

Kerangka rancangan strategi Quantum Learning bagi guru mengacu pada 

kepanjangan dari “TANDUR”. 

T= Tumbuhkan minat dengan mengatakan: Apa manfaatnya bagiku? Dan 

memanfaatkan kehidupan siswa. 

A= Alami, artinya menciptakan atau mendatangkan pengalaman umum yang 

dapat dimengerti oleh semua siswa. 

N= Namai, menyediakan kata kunci pada konsep, model, rumus, dan strategi. 

D= Demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

bahwa MEREKA TAHU DAN PASTI BISA! 

U= Ulangi, menunjukkan kepada siswa cara mengulang materi dan menjelaskan 

“AKU TAHU BAHWA AKU MEMANG TAHU INI”. 

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

atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan/keterampilan atau pemerolehan 

pengetahuan. 
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Merujuk pada rancangan Quantum Learning dengan TANDUR 
tersebut, maka diharapkan guru bisa menjadi seorang Quantum 
Teacher. 
 
 

g. Tumbuhkan Manfaat: 

Pada rancangan Quantum Learning Tumbuhkan manfaat, menunjukkan 

manfaat yang diperoleh mengapa harus mempelajari Ikatan Kimia, 

diantaranya yaitu:  

· Penting bagi kita untuk memahami mengapa ada unsur yang 

membentuk ikatan (misalnya logam besi) sedangkan ada unsur lain 

yang tidak membentuk ikatan (misalnya gas mulia). 

· Kita juga memahami bahwa rumus senyawa-senyawa kimia bukanlah 

suatu hal yang kebetulan. Ada NaCl, tetapi tidak ada NaCl2, ada CaF2 

tetapi tidak ada CaF. 

· Fakta bahwa unsur-unsur yang berbeda dapat saling berikatan, saling 

membutuhkan satu sama lain untuk membentuk suatu senyawa yang 

stabil, dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita mengenai 

kebersamaan, persahabatan, dan team work yang solid. 

h. Alami: 

Pada rancangan Quantum Learning Alami, memanfaatkan modalitas 

belajar siswa, baik visual, audio, maupun kinestetiknya untuk 

mempelajari materi ikatan kimia dengan pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Misalnya: pengalaman saat presentasi, demonstrasi, atau 

percobaan di laboratorium. 

i. Namai: 

Pada rancangan Quantum Learning Namai, nama jenis ikatan kimia 

yang terjadi dalam senyawa-senyawa dalam materi ikatan kimia, agar 

mudah diingat, digunakan sebagai nama kelompok. Yaitu: 

· Kelompok I, dinamakan kelompok Ion. Dimana menggambarkan 

ikatan ion, yang artinya ikatan yang terbentuk karena adanya serah 

terima elektron.  
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· Kelompok II, dinamakan kelompok Kovalen. Dimana 

menggambarkan ikatan kovalen yang artinya ikatan kimia yang 

melibatkan penggunaan bersama sepasang elektron. 

· Kelompok III, dinamakan kelompok Rangkadu (akronim dari 

rangkap dua). Dimana menggambarkan ikatan rangkap dua yang 

artinya ikatan kimia yang melibatkan penggunaan bersama dua 

pasang elektron. 

· Kelompok IV, dinamakan kelompok Rangkaga (akronim dari 

rangkap tiga). Dimana menggambarkan ikatan rangkap tiga yang 

artinya ikatan kimia yang melibatkan penggunaan bersama tiga 

pasang elektron. 

· Kelompok V, kelompok Koordinat. Dimana menggambarkan ikatan 

kovalen koordinasi yang artinya ikatan kimia yang menggunakan 

pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. 

Pada rancangan Namai, masing-masing siswa menulis contoh senyawa-

senyawa yang berikatan sesuai dengan nama kelompok masing-masing, 

dilengkapi dengan simbol dan gambar. 

j. Demonstrasikan: 

Pada rancangan Quantum Learning Demonstrasikan, pokok bahasan 

ikatan kimia dibagi menjadi 5 bagian untuk dibahas, didiskusikan, dipresentasikan 

oleh masing-masing kelompok, dan materi yang tersisa akan dipresentasikan oleh 

peneliti. Peneliti meyakinkan kepada semua siswa, bahwa “You can do it, kamu 

semua pasti bisa!” Rancangan strategi pembelajaran selengkapnya dapat dilihat 

pada halaman lampiran. 

k. Ulangi: 

Pada rancangan Quantum Learning Ulangi, siswa mengulang dengan 

contoh-contoh soal. Peneliti mengulang, menegaskan, dan menjustifikasi kembali 

materi yang telah dipresentasikan siswa. Hali ini bertujuan untuk menghindari 

terjadinya salah konsep, atau untuk menghilangkan keraguan yang timbul 

terhadap materi yang telah dipresentasikan. Pada pertemuan berikutnya, seorang 

perwakilan kelompok mengulang ikhtisar/rangkuman materi minggu ini. 

l. Rayakan: 
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Pada rancangan Quantum Learning Rayakan, peneliti berusaha 

memberikan reward/hadiah atau pengakuan atas prestasi maupun partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Minimal berupa aplausse atau sebuah pujian. 

3. Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa belanda yaitu “prestatie”. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990: 787), prestasi didefinisikan 

sebagai hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb). 

 Anas Sudijono (1996: 434) menyebutkan bahwa: 

Faktor pencapaian atau prestasi dipergunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam penentuan nilai akhir, sehingga prestasi atau 
pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil 
belajar pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat 
keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata 
pelajaran atau bidang studi. 

 

Nana Sudjana (1995: 22) memberi batasan prestasi belajar adalah 

beragam kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu 

faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). 

Faktor dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki siswa, motivasi, 

minat, kreativitas, perhatian, dan kebebasan belajar. Faktor yang berasal dari luar 

individu adalah faktor lingkungan belajar terutama kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran merupakan tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Bloom dalam Suharsimi Arikunto (1998: 112), hasil belajar 

dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penguasaan dalam aspek kognitif meliputi kemampuan: Mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi. Aspek afektif meliputi: 

Kemampuan menerima, menanggapi, dan meyakini. Aspek psikomotorik 

meliputi: Kemampuan melakukan perbuatan dengan cermat, akurat, teliti, benar, 
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dan baik. Berdasar pada pendapat tersebut, prestasi belajar adalah hal yang dicapai 

siswa dalam belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pendidikan adalah suatu proses yang sadar akan tujuan, kegiatan belajar 

mengajar merupakan suatu peristiwa yang terikat, terarah pada tujuan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

belajar yang dilakukan itu mencapai tujuan dan memenuh target atau tidak, maka 

diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut antara 

lain akan memberikan gambaran mengenai prestasi belajar dari peserta didik. 

Penilaian merupakan proses akhir dari suatu kegiatan, penilaian hasil 

belajar merupakan proses akhir dari suatu kegiatan belajar mengajar. Penilaian 

disini adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis 

atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas 

yang terkait. 

Penilaian memiliki dua arti yaitu penilaian (assesmen) hasil belajar dan 

penilaian (evaluasi) proses atau program pendidikan. Penilaian hasil belajar 

adalah cara-cara mengumpulkan informasi tentang pencapaian dan kemajuan 

belajar siswa. Penilaian (evaluasi) program adalah kegiatan yang dirancang untuk 

mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Penilaian 

program memiliki cakupan yang luas, meliputi keseluruhan program pendidikan 

seperti perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan penilaian 

pendidikan. Penilaian hasil belajar merupakan bagian dari penilaian program 

pendidikan. 

Menurut Zainal Arifin (1990: 3), prestasi belajar memiliki beberapa 

fungsi utama, yaitu: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 
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e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

anak didik. 

Prestasi belajar merupakan suatu gambaran dari penguasaan kemampuan 

para peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. 

Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai 

pendidik, maupun oleh siswa sebagai peserta didik untuk mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. 

Slameto (1991: 93) mengungkapkan bahwa ada lima macam 

kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar, yaitu: 

g. Keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar terpenting. 

h. Strategi kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seseorang termasuk 

kemampuan memecahkan masalah.   

i. Informasi verbal. 

j. Kemampuan motorik yang diperoleh di sekolah antara lain kemampuan 

menulis, mengetik, menggunakan jangka dan sebagainya. 

k. Sikap dan nilai yang berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 

yang dimiliki seseorang. 

l. Selain sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu dan 

sebagai indikator kualitas institusi pendidikan, prestasi belajar juga 

berguna sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui prestasi belajar 

anak didik kita baik secara perseorangan maupun dalam kelompok. 

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang melalui usaha. Prestasi 

belajar dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran kimia, dibatasi pada aspek kognitif yang berkaitan dengan 

pemahaman materi Ikatan Kimia yang dinyatakan dalam ukuran tertentu. 
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4. Motivasi Belajar 

Kemampuan motivasi adalah kemampuan untuk memberikan semangat 

kepada diri sendiri guna melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat (Betha 

Nurina Sari, 2004). Dalam hal ini terkandung adanya unsur harapan dan 

optimisme yang tinggi, sehingga memiliki kekuatan dan semangat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya dalam hal belajar. 

Motivasi berkaitan dengan keseimbangan atau equilibrium yaitu upaya 

untuk membuat dirinya memadai dalam hidup ini, sehingga individu dapat 

mengatur dirinya sendiri, relatif bebas dari dorongan orang lain untuk menjadi 

lebih kompeten. Motivasi juga berkaitan dengan emosi sehingga bisa menjadi 

kekuatan pendorong (driving force) untuk mempelajari sesuatu (A. Suhaenah 

Suparno, 2001: 100). 

Muhibbin Syah (1995: 136) menyebutkan bahwa motivasi adalah 

keadaan internal individu atau organisme yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu atau pemasok daya (organizer) untuk bertingkah laku secara terarah. 

Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak (beraktivitas) sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi ini bertujuan untuk menggerakkan dan menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya (Ngalim Purwanto, 2002: 71). Motivasi merupakan suatu proses 

mengarahkan motif untuk suatu tujuan tertentu yang menjadi pendorong dan 

pemberi arah perilaku seseorang. 

Dilihat dari proses terjadinya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

merupakan motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Motivasi 

ekstrinsik merupakan motivasi yang terjadi akibat adanya rangsangan-rangsangan 
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dari luar. Motif yang timbul didorong oleh adanya tujuan yang kadang kala tidak 

esensial, misalnya keinginan belajar siswa karena ingin mendapat pujian dari 

temannya bukan karena ingin mencari sesuatu yang lebih esensial. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan memiliki banyak energi 

untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2001: 71). 

Dengan mengatur kondisi dan situasi belajar menjadi kondusif, serta 

diberikan penguatan-penguatan diharapkan akan dapat merubah motivasi 

ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Sebagian guru berpendapat bahwa motivasi 

belajar siswa adalah bersumber dari siswa sendiri, dan siswalah yang harus 

berusaha untuk mengatasi masalahnya sendiri dalam meningkatkan motivasi 

belajarnya sendiri. Apabila siswa memiliki motivasi positif, siswa akan: 1) 

memperlihatkan minat, memiliki perhatian, dan ingin ikut serta, 2) bekerja keras, 

serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, dan 3) terus bekerja sampai tugas 

yang diberikan kepadanya selesai.  

Motivasi sangat dipengaruhi oleh tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang 

hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya akan memuaskan 

kebutuhan individu. Adanya tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi 

kebutuhan, dan hal ini akan mendorong timbulnya motivasi, sehingga tujuan akan 

dapat membangkitkan timbulnya motivasi. 

Motivasi berperan dalam merangsang seorang individu agar dapat 

bekerja atau belajar secara optimal. Oemar Hamalik (2003: 175) menyatakan 

bahwa motivasi memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk: 1) mendorong timbulnya 

suatu kelakuan atau perbuatan, 2) sebagai pengarah, artinya mengarahkan 

perbuatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, 3) sebagai penggerak dalam 

melakukan kegiatan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran, motivasi belajar 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Winkel (1996: 362) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 
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belajar dan menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, motivasi memegang peranan yang sangat 

penting dalam memberikan semangat dan rasa senang. Siswa yang memiliki 

motivasi tinggi akan menampakkan semangat yang tinggi untuk melaksanakan 

kegiatan belajar. Dengan motivasi yang tinggi itu pula, siswa diharapkan akan 

memperoleh hasil belajar yang baik. Beberapa ciri siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi diantaranya adalah memiliki rasa ketertarikan kepada guru 

dalam arti tidak bersikap acuh, tertyarik kepada mata pelajaran yang dipelajari, 

memperlihatkan antusiasme yang tinggi, ingin identitasnya diketahui dan diakui, 

selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, serta memiliki kebiasaan 

moral yang selalu terkontrol. Siswa tersebut juga tekun dalam menghadapi tugas 

yang diberikan serta dapat bekerja dalam waktu yang lama, ulet dalam 

menghadapi kesulitan dan tidak mudah puas atas apa yang diperolehnya. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

dalam bidang studi kimia adalah kemampuan atau kekuatan serta semangat untuk 

melakukan proses belajar dalam bidang studi kimia. Dengan motivasi belajar yang 

tinggi, diharapkan para siswa akan meraih prestasi belajar kimia yang 

memuaskan. 

Motivasi belajar kimia dalam penelitian ini meliputi:  

1. Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu: (a) dorongan untuk 

membaca dan mengerjakan soal-soal kimia, (b) dorongan untuk 

mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas, dan (c) dorongan 

untuk membaca buku baru. 

 2.  Keinginan untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu: (a) dorongan untuk 

selalu maju dalam menekuni pelajaran kimia, (b) dorongan untuk selalu 

mendapat nilai baik, (c) dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan 

(d) kesungguhan siswa dalam merespon pelajaran kimia. 

3.  Rasa percaya diri dan kepuasan, yaitu: (a) dorongan untuk menguasai 

materi pembelajaran secara mandiri, (b) memiliki kepuasan dalam 
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mengikuti proses pembelajaran, dan (c) adanya keinginan umpan balik 

dalam pembelajaran. 

5. Pokok Bahasan Ikatan Kimia 

Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan 

suatu senyawa dapat bersatu. Ikatan kimia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terjadi karena perpindahan elektron di  

antara atom untuk membentuk partikel yang bermuatan listrik dan memiliki daya 

tarik-menarik diantara ion-ion yang bermuatan berlawanan. Sedangkan ikatan 

kovalen terbentuk dari terbaginya (sharing) elektron diantara atom-atom, di mana 

daya tarik-menarik inti atom pada elektron yang terbagi di antara elektron itu 

merupakan suatu ikatan kovalen (Brady, 1999: 325). 

Atom-atom di alam cenderung bergabung dengan atom yang lain 

membentuk molekul atau membentuk ion-ion. Pada proses penggabunga atom-

atom tersebut terdapat gaya-gaya yang bekerja, sehingga antara atom-atom atau 

ion-iontersebut dapat terikat satu sama lain. Gaya yang bekerja pada gabungan 

atom atau ion disebut ikatan kimia. Atom yang sukar mengalami perubahan 

disebut sebagai atom stabil. Oleh karena untuk bergabung atom harus berubah 

dahulu, maka atom-atom yang stabil sukar bergabung dengan atom yang lain. 

Atom tersusun dari inti atom yang sangat kecil dan terletak di pusat atom yang 

dikelilingi elektron-elektron. Jadi, pada saat atom-atom bergabung yang berubah 

hanyalah elektron-elektronnya. 

A. Kestabilan Atom 

Di antara atom-atom di alam hanya atom gas mulia yang stabil. Dan 

sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam proses penggabungan atom-

atom yang mengalami perubahan adalah elektron-elektronnya. Sehingga 

kestabilan suatu atom sangat ditentukan oleh konfigurasi elektron-elektronnya. 

Berikut susunan elektron dari atom-atom gas mulia yang merupakan atom-atom 

stabil. 

 He : 2, 

 Ne : 2,8, 

 Ar : 2,8,8 
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 Kr ; 2,8,18,8 

 Xe : 2,8,18,18,8 

   

Gambar 2.1. Konfigurasi Elektron Atom Helium, Neon, dan Argon 

Dari konfigurasi elektron tersebut Kossel dan Lewis membuat 

kesimpulan bahwa konfigurasi elektro atom-atom akan stabil bila elektron 

terluarnya 2 (duplet) atau 8 (oktet). Untuk mencapai keadaan stabil seperti gas 

mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Untuk 

membentuk knfigurasi seperti gas mulia dapat dilakukan dengan cara: 

3. Membentuk Ion 

 Dalam membentuk ion suatu atom akan melepas atau mengikat elektron. 

Atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah, misalnya atom-atom dari unsur 

golongan IA dan IIA dalam sistem periodik unsur akan mmpunyai kecenderungan 

melepaskan elektronnya, sedangkan atom-atom yang memiliki afinitas elektron 

yang besar, misalnya atom-atom unsur golongan VIA dan VIIA dalam sistem 

periodik unsur, akan cenderung mengikat elektron. Jadi, untuk mencapai 

kestabilan, atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah cenderung 

melepaskan elektron, sedangkan atom-atom yang memiliki afinitas elektron yang 

besar cenderung mengikat elektron. 
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Gambar 2.2. Atom Na Melepas 1 Elektron Membentuk Iion Na+ Untuk 
Mencapai Konfigurasi Elektron Seperti Ne. 

Gaya elektrostatik yang terjadi dalam pembentukan ikatan ion dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3. Gaya Elektrostatik yang Terjadi Dalam Pembentukan Ikatan Ion. 
 

4. Menggunakan Pasangan Elektron Bersama 

Atom-atom yang memiliki energi ionisasi tinggi akan sukar melepaskan 

elektronnya, sehingga dalam mencapai kestabilan akan sukar membentuk ion 

positif. Demikian pula atom-atom yang memiliki afinitas elektron yang rendah, 

dalam mencapai kestabilan tidak membentuk ion negatif. 

Atom-atom yang sukar melepas elektron atau memiliki energi ionisasi 

yang tinggi dan atom yang sukar menarik elektron atau memiliki kecenderungan 

untuk membentuk pasangan elektron yang dipakai bersama. Pasangan elektron 

yang dibentuk oleh atom-atom yang berikatan dapat berasal dari kedua atom yang 

bergabung atau dapat pula berasal dari salah satu atom yang bergabung. 
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      (Unggul Sudarmo, 2004: 40-41) 

Beberapa pengecualian terhadap aturan oktet: 
d. Senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet. 

Senyawa kovalen biner sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu unsur-unsur 

yang elektron valensinya kurang dari 4. Contohnya BeCl2, BCl3, dan 

AlBr3. 

e. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. 

Contohnya adalah NO2. 

f. Senyawa dengan oktet berkembang.  

Unsur-unsur dalam periode 3 atau lebih dapat membentuk senyawa yang 

melampaui aturan oktet (lebih dari 8 elektron pada kulit terluar). 

Contohnya PCl5. 

 

 

  

 

 

 

  

(a) (b) (c) 

Gambar 2.4. Senyawa-senyawa yang Tidak Mengikuti Aturan Oktet,  
  a) BF3, b) NO, dan c) PCl5 

 
A. Ikatan Ion 

  Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima 

elektron. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif 

dan ion negatif. Oleh karena itu, ikatan ion terjadi antara atom logam 

(elektropositif) dan atom nonlogam (elektronegatif). Misalnya, ikatan yang ada 

dalam garam dapur (NaCl). Garam dapur dibentuk dari atom natrium dan atom 

klorida. Natrium memiliki konfigurasi seperti gas mulia jika melepaskan satu 

elektron, sedangkan klorida memiliki konfigurasi seperti gas mulia jika 
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menangkap satu elektron. Oleh karena itu, kedua atom membentuk ion positif dan 

ion negatif. Secara sederhana, pembentukan ikatan antara Na dan Cl dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

Na (2 8 1)             à       Na+  (2 8) + e-  (konfigurasi elektron Na  sama dengan 

konfigurasi elektron Ne) 

Cl (2 8 7) + e-   à    Cl-   (2 8 8) (konfigurasi elektron Cl sama dengan 

konfigurasi elektron Ar) 

Selanjutnya, ion Na dan Cl membentuk NaCl. 

  Biasanya pembentukan ikatan kimia hanya melibatkan elektron di kulit 

terluar (elektron valensi), sedangkan elektron di kulit yang lain tetap. Oleh karena 

itu, penggambaran pembentukan ikatan kimia dapat disederhanakan dengan 

menggunakan lambang Lewis. Pada lambang Lewis, elektron valensi 

digambarkan dengan titik ( — ) atau silang ( x ) yang disertakan pada penulisan 

lambang unsur. Jika pembentukan NaCl ditulis dengan lambang Lewis, 

gambarnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.5. Simbol Lewis untuk Pembentukan Senyawa NaCl 

 
  Jika lambang unsur dimisalkan X, lambang Lewis untuk unsur golongan 

utama adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Simbol Lewis untuk Unsur-unsur Golongan A 

Golongan IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 

Lambang 

Lewis 
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  Ikatan ion merupakan ikatan yang kuat. Senyawa yang terbentuk karena 

ikatan ion disebut senyawa ion. Sebagian besar senyawa ion pada suhu kamar 

berfase padat dan memiliki struktur tertentu. Misalnya, NaCl memiliki struktur 

kristal berbentuk kubus. Pada struktur itu, tiap atom Na dikelilingi oleh enam ion 

Cl-. Sebaliknya, tiap ion Cl juga dikelilingi oleh enam ion Na+. Dengan demikian, 

perbandingan ion Na+ dan Cl- adalah 1 : 1. Hal itu bukan berarti tiap ion Na+ 

mengikat satu ion Cl-. Akan tetapi, kedua ion membentuk struktur kristal. 

  Senyawa ion dibentuk dari unsur logam dan non logam. Hal itu terjadi 

karena antara unsur logam dan non logam memiliki perbedaan keelektronegatifan 

yang cukup besar. Perbedaan ini memungkinkan terjadinya serah terima elektron. 

Akan tetapi, tidak setiap senyawa logam bersifat ionik. Beberapa sifat senyawa 

ionik adalah merupakan zat padat yang memiliki titik didih dan titik leleh yang 

relatif tinggi, rapuh sehingga mudah hancur jika dipukul, larut dalam air, serta 

lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. 

B. Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang melibatkan penggunaan 

bersama sepasang elektron. Biasanya, ikatan kovalen terjadi pada unsur non 

logam. Bagaimana ikatan kovalen terbentuk? Untuk memahami pembentukan 

ikatan kovalen pada molekul H2 yang terbentuk dari dua buah atom H Setiap atom 

H memiliki 1 elektron. Untuk mencapai konfigurasi seperti gas mulia, atom H 

memerlukan 1 elektron. Karena memiliki daya tarik elektron sama, antara kedua 

atom tidak mungkin terjadi serah terima elektron. Oleh karena itu, kedua atom 

memasangkan elektronnya. Masing-masing atom H menyumbangkan 1 elektron 

untuk dijadikan milik bersama. Sepasang elektron itu ditarik oleh kedua inti atom 

hidrogen hingga kedua atom berikatan. Pasangan yang dibentuk dengan 

menggunakan elektron bersama disebut ikatan kovalen. Secara sederhana, 

pembentukan ikatan pada molekul H2 dapat digambarkan sebagai berikut: 
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  Gambar 2.6. Pembentukan Ikatan pada Senyawa H2 

Penggambaran pembentukan ikatan seperti di atas disebut struktur Lewis. 

Penulisan itu dapat dipersingkat dengan mengganti sepasang elektron yang 

digunakan untuk berikatan dengan sepotong garis dan menghilangkan semua 

elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Rumus Lewis yang sudah 

disederhanakan itu disebut rumus bangun atau rumus struktur. Dengan demikian, 

rumus bangun dari molekul H2 dapat ditulis H-H. 

2. Pembentukan ikatan kovalen 

Ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian bersama sepasang 

elektron. Namun, jika yang digunakan untuk berikatan lebih dari satu pasang 

elektron, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen rangkap. Oleh karena itu, 

terdapat ikatan kovalen rangkap dua dan ikatan kovalen rangkap tiga. 

Pembentukan ikatan kovalen dapat dijelaskan dengan berpatokan pada 

lambang Lewis dan aturan oktet. Pada lambang Lewis semua elektron valensi 

ditulis, sedangkan pada aturan oktet dijelaskan bahwa atom akan stabil jika 

memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, kecuali H yang hanya memerlukan 2 

elektron. Dengan demikian, jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk 

berikatan dapat diperkirakan. Jadi, antar atom golongan VIIA berikatan kovalen 

rangkap dua, dan antar atom golongan VA berikatan kovalen rangkap tiga. 

Walaupun demikian, bentuk senyawa harus dapat dibuktikan secara eksperimen. 

Selain terbentuk dari atom yang senama atau segolongan, ikatan kovalen juga 

dapat terbentuk dari atom yang berbeda. Contoh molekul yang terbentuk dari 

atom senama, segolongan, dan berbeda adalah Cl2, FCl, dan HCl.  

 

c. Ikatan Kovalen Rangkap Dua 
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Perhatikan terjadinya molekul O2 berikut! 

 

 

Gambar 2.7. Pembentukan Iikatan pada Senyawa O2. 

Atom O memiliki 6 elektron valensi. Untuk dapat memiliki susunan 

oktet, atom itu harus menerima dua elektron dari atom lain. Masing-masing atom 

O akan memiliki susunan oktet apabila terjadi ikatan rangkap pada molekul O2. 

Hal itu disebabkan adanya dua pasang elektron yang digunakan bersama. 

 

 

d. Ikatan Kovalen Rangkap Tiga 

Perhatikan terjadinya molekul N2 berikut! 

 

Gambar 2.8. Pembentukan Ikatan pada Senyawa N2. 

Satu atom N memiliki 5 elektron pada kulit terluar. Untuk memiliki 

susunan oktet atom N harus menerima 3 elektron dari satu atom N lain. Masing-

masing atom N akan memiliki susunan oktet apabila terjadi ikatan kovalen 

rangkap tiga pada molekul N2. Hal itu disebabkan adanya tiga pasang elektron 

yang digunakan bersama. 

Contoh yang lain adalah C2 H2 (gas karbit): 

 

Gambar 2.9. Pembentukan Ikatan pada Senyawa C2H2. 

 

C. Hubungan Kepolaran dengan Keelektronegatifan 
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  Elektronegativitas adalah konsep yang sangat relativ, karena 

elektronegativitas unsur dapat diukur hanya jika dibandingkan dengan harga 

elektronegativitas unsur lain. Dalam Chang (2003: 269) disebutkan bahwa 

elektronegativity is the ability of an atom to attract toward itself the elektrons in a 

chemical bond. Keelektronegatifan menunjukkan kecenderungan suatu atom 

untuk menangkap elektron.  

Petrucci (1987: 258) menyebutkan bahwa elektronegativitas memberikan 

gambaran mengenai kemampuan suatu atom dalam bersaing mendapatkan 

elektron, dengan atom alain yang telah berikatan. Elektronegativitas berkaitan 

dengan energi ionisasi dan afinitas elektron karena kedua besaran ini 

mencerminkan kemampuan atom melepaskan atau menangkap sebuah elektron. 

Harga keelektronegatifan tiap unsur berbeda-beda. Unsur-unsur dengan 

harga elektonegativitas tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

menarik elektron daripada unsur-unsur yang harga elektronegativitasnya rendah. 

Akibatnya, kedudukan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan tidak 

selalu simetris di tengah-tengah unsur, tetapi condong ke unsur yang lebih 

elektronegatif. Jika kedudukan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan 

tepat di tengah-tengah dua atom yang berikatan, molekul yang terbentuk bersifat 

non polar. Sebaliknya, jika sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan 

tertarik pada salah satu atom yang berikatan, molekul yang terbentuk bersifat 

polar.  

 

Gambar 2.10. Molekul Polar dan Non-polar. 
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Kedudukan pasangan elektron pada molekul Cl2 adalah simetris. 

Elektron tersebut ditarik sama kuat oleh kedua atom. Karena ditarik sama kuat, 

kedudukan elektron merata atau tidak terjadi pengutuban. Ikatan seperti itu 

disebut ikatan kovalen nonpolar. Lain halnya dengan kedudukan elektron pada 

molekul HCl. Pada molekul HCl, kedudukan elektron lebih tertarik ke atom Cl. 

Hal itu disebabkan atom Cl lebih elektronegatif dari pada atom H. Dengan kata 

lain, pada molekul HCl terjadi pengutuban. Ikatan seperti itu disebut ikatan 

kovalen polar. Karena ikatan H-Cl polar, yaitu H sebagai kutub positif dan Cl 

sebagai kutub negatif. 

   

 

Ukuran kepolaran dinyatakan dengan momen dipol (µ). Satuan momen 

dipol adalah Debye (D), yaitu 1D = 3,33 X 10 cm. Secara matematis, besar 

momen dipol dapat ditulis sebagai berikut. 

µ= Q X r 

µ = momen dipol 

Q = muatan atom 

R = jarak antar atom 

Tabel 2.2. Hubungan Perbedaan Keelektronegatifan Senyawa 
dengan Momen Dipol 

No. Senyawa Perbedaan 

keelektronegatifan 

Momen Dipol (D) 

1 H 0 0 

2 HF 1.8 1.91 

3 HCl 1.0 1.03 

4 HBr 0.8 0.79 

5 HI 0.5 0.38 

  

Berdasarkan tabel tersebut, molekul yang sama memiliki momen dipol 

sama dengan nol. Makin besar perbedaan keelektronegatifan, momen dipolnya 

makin besar. 
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D. Menyelidiki Kepolaran Beberapa Senyawa 

  Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki dua kutub, yaitu kutub 

positif dan kutub negatif. Oleh karena itu, larutan senyawa polar terpengaruh oleh 

medan listrik dan medan magnet. Dalam molekul air, kedua kutub tidak saling 

meniadakan secara menyeluruh, tetapi sebagian. Hasilnya, momen dipol H2O 

tidak sama dengan nol. 

 

Molekul CCl4 mengandung ikatan kovalen polar (ikatan antara C dan Cl 

adalah polar), tetapi molekul CCl4 termasuk senyawa nonpolar karena resultan 

semua dipol molekul CCl4  adalah nol. Bentuk molekul CCl4 adalah tetrahedral 

dengan atom C sebagai pusatnya, sedangkan keempat atom Cl menempati titik 

sudut dan dapat dibuat bidang-bidang simetrinya.  

 

E. Ikatan Kovalen Koordinasi 

Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang menggunakan 

pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. Pada ikatan kovalen 

koordinasi ada satu atom donor pasangan elektron dan satu atom akseptor 

pasangan elektron. Atom donor harus memiliki sepasang elektron bebas dan atom 

akseptor harus memiliki ruang kulit atom yang mampu menampung pasangan 

elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan. Elektron bebas adalah elektron 

valensi yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan, sedangkan kulit atom 

kosong adalah kulit atom yang elektronnya telah lepas. Terdapat atom yang untuk 

menjadi stabil harus melepaskan elektron valensinya. Karena ikatan dengan 

penggunaan elektron bersama disebut ikatan kovalen, ikatan koordinasi juga 

disebut ikatan kovalen koordinasi. Untuk membedakan dengan ikatan kovalen 

biasa, pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan kovalen koordinasi 
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digambarkan dengan anak panah (à) dari donor menuju ke akseptor pasangan 

elektron. Ikatan kovalen koordinasi juga disebut ikatan semipolar atau ikatan 

dativ. Contoh senyawa yang mengandung ikatan kovalen koordinasi adalah NH4
+, 

NH3BCl3, dan SO3. Secara sederhana, ikatan kovalen koordinasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Ikatan kovalen koordinasi pada senyawa NH4
+ terjadi antara molekul 

amonia (NH3) dan ion H+. Pada NH3 terdapat sepasang elektron bebas, sedangkan 

H telah kehilangan elektronnya. Sepasang elektron bebas dari senyawa NH3 

selanjutnya digunakan bersama untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. 

 

Gambar 2.11. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Ion NH4
+ 

 

Gambar 2.12. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Ion NH3BCl3 

Atom B belum memenuhi aturan oktet karena sudah tidak memiliki 

elektron untuk dipasangkan. Atom N pada senyawa NH3 memiliki sepasang 

elektron bebas. Sepasang elektron bebas itulah yang digunakan untuk membentuk 

ikatan kovalen koordinasi. 

 

Gambar 2.13. Ikatan Kovalen Koordinasi pada Molekul SO3 
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Atom S memiliki enam elektron valensi sehingga memerlukan dua 

elektron untuk sampai pada konfigurasi gas mulia. Oleh karena itu, molekul SO3 

terdiri atas satu ikatan rangkap S = O dan dua ikatan kovalen koordinasi. 

 

F. Jenis Ikatan yang Terjadi pada Senyawa dan Sifat Fisisnya 

3. Jenis ikatan yang terjadi pada senyawa 

Penentuan jenis ikatan dapat diperkirakan dari besarnya perbedaan 

keelektronegatifan tiap atom yang berikatan. Jika perbedaannya sangat kecil 

(mendekati nol), ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jika perbedaan 

keelektronegatifan lebih besar daripada nol dan kurang dari 1.7, ikatan yang 

terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Jika perbedaan keelektronegatifan lebih 

besar dari pada 1.7, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. 

Untuk memastikan jenis ikatan rangkap atau tunggal, harus dapat 

dipastikan lambang Lewis dari tiap atom yang berikatan. Dengan memadukan 

lambang Lewis dan hukum oktet, dapat diperkirakan jenis ikatan kovalen yang 

terjadi. 

 

4. Sifat fisis senyawa ion dan senyawa kovalen 

Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk karena ikatan ion, 

sedangkan senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena ikatan 

kovalen. Pada umumnya senyawa ion merupakan zat padat yang memiliki titik 

didih tinggi, rapuh, dan cairan atau larutannya dalam air menghantarkan listrik. 

Adapun senyawa kovalen umumnya mempunyi titik cair rendah, ada yang berupa 

gas, cair, atau padat pada suhu kamar, tidak menghantarkan arus listrik, dan 

sebagian besar tidak larut dalam air.  

 

G. Ikatan Logam 

Unsur logam merupakan unsur yang bersifat khusus. Pada umumnya 

unsur logam berwujud padat pada suhu kamar. Hal itu disebabkan antar logam 
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terdapat gaya yang dapat menyatukan antara atom logam. Unsur logam 

merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. 

Arus listrik merupakan elektron. Jika batang logam diberi beda 

potensial, terjadilah arus listrik. Walaupun demikian, atom dalam logam tidak ikut 

arus listrik. Sifat lain dari logam adalah dapat ditempa dan mulur. Sifat dapat 

ditempa dimanfaatkan untuk membuat senjata tajam. Dengan memanfaatkan sifat 

itu, logam dapat dibuat tipis, dibengkokkan, dan dibentuk sesuai dengan 

keperluan. Bukti sifat mulur dapat ditarik hingga menjadi kawat. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahwa tiap atom saling berikatan. 

 

 

 

Ikatan logam dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kedudukan Proton dan Elektron dalam Ikatan Logam. 
Kisi kristal logam terdiri dari ion-ion (bukan atom-atom) yang dikelilingi 
oleh awan elektron dan membentuk kisi raksasa. Elekton terluar (-) dari 
atom logam bebas bergerak di sekitar ion positif (+). 
 
Terdapat gaya elektrik yang sangat kuat dalam tolak menolak antara 

elektron yang bebas bergerak (-) dan ion positif yang immobile (diam), inilah yang 

dinamakan ikatan logam (www.wpbschoolhouse.binternet.co.uk). 

Semua sifat logam dapat dipahami dengan cara melihat ikatan 

antarlogam. Atom logam dapat dibayangkan seperti kelereng yang terjejal dalam 

sebuah kotak yang saling bersentuhan satu sama lain. Karena tiap logam memiliki 

kulit elektron yang belum terisi penuh, elektron valensi dapat bebas bergerak dan 
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dapat berpindah dari satu kulit atom ke kulit atom yang lain. Dengan kata lain, 

elektron valensi tersebar membaur dengan awan elektron yang menyelimuti 

semua logam. Oleh karena itu, semua logam dapat dibayangkan sebagai ion-ion 

positif yang di selimuti awan elektron.  

       (Endang Susilowati, 2004: 57-67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang Relevan 

Quantum Learning pernah diujicobakan di kelompok belajar SuperCamp 

di California, dari penelitian disertasi doktoral Jeannete Vos Groenendal pada 

tahun 1991. Sampel yang digunakan 6042 siswa usia 12-22 tahun. Dengan hasil 

sebagai berikut: 

- 68% siswa mengalami peningkatan motivasi 

- 73% prestasi belajarnya meningkat 

- 81% keyakinan dirinya meningkat 

- 84% kehormatan dirinya meningkat 

- 96% memiliki sikap positif terhadap SuperCamp 

- 98% melanjutkan memanfaatkan keterampilan 

- 97% siswa yang semula IP-nya 1.9 atau kurang, berhasil 

meningkatkan rata-rata satu poin. 

Hasil penelitian Erma Muflikah di SMP N 1 Wuryantoro dan SMP N 2 

Wuryantoro, bahwa strategi Quantum Learning dapat meningkatkan prestasi 

belajar fisika. 
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Kerangka Berpikir 

Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap merupakan 

masalah yang menonjol dalam setiap pembaharuan sistem pendidikan nasional. 

Sejalan dengan itu, upaya pembaharuan pendidikan harus dilakukan, seperti 

pembaharuan kurikulum, guru, pengadaan buku pelajaran, penyempurnaan sistem 

penilaian, penataan organisasi dan manajemen pendidikan. 

Salah satu tujuan pengajaran ilmu kimia adalah menguasai konsep-

konsep kimia dan saling keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam teknologi. Hal ini perlu mendapat penanganan agar siswa mampu mencapai 

sasaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak, seperti atom, elektron, 

molekul, dan ikatan kimia. Sehingga tidak sedikit siswa yang kesulitan dalam 

menguasai materi ikatan kimia. Strategi Quantum Learning merupakan kegiatan 

yang menggunakan keterampilan proses untuk memperoleh suatu konsep dalam 

ilmu kimia. Strategi ini meliputi penggunaan berbagai metode pembelajaran 

diantaranya ceramah, demonstrasi, presentasi, tutorial teman sebaya, diskusi, 

jigsaw, dan lain-lain yang dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar 

menjadi tidak membosankan dan sangat menyenangkan bagi siswa. 

Srategi Quantum Learning diharapkan menjadi strategi pembelajaran 

yang baik diterapkan di kelas, dimana kondisi siswa sangat beragam dengan 

berbagai karakteristik. Dengan strategi ini siswa merasa dihargai, merasa diakui, 

sekecil apapun yang dimiliki dan diusahakan. Sehingga dorongan atau motivasi 

untuk belajar kimia secara tidak langsung sudah terbentuk tanpa disadari.  

Motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda-

beda, maka tugas guru adalah berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar para 

siswanya. Besar kecilnya motivasi belajar akan menentukan seberapa besar 

kemauan seorang siswa untuk belajar. Motivasi belajar diduga dapat menentukan 

sikap seorang siswa dalam menerima pelajaran kimia dan meningkatkan prestasi 

belajar kimia. Dengan demikian diharapkan penerapan strategi Quantum Learning 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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  strategi dikategorikan 

 strategi dikategorikan 

dites 

     dites 

Paradigma berpikir diatas, secara skematis dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh strategi Quantum Learning dan pembelajaran  

berbasis portofolio terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 

Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun pelajaran 

2005/2006. 

2. Ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi, motivasi 

belajar siswa kategori sedang dan motivasi belajar siswa kategori rendah 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa 

kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun pelajaran 2005/2006. 

3. Ada interaksi antara strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis 

portofolio dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 

Wonogiri tahun ajaran 2005/2006. 

Motivasi 
Belajar 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Kelompok 
Ekeperimen 

Kemampuan 
Awal 

Kelompok 
Kontrol 

Prestasi 
Belajar Siswa 

Motivasi 
Belajar 

QL 

PBP 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi 

Jawa Tengah. Subyek penelitian adalah siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Wonogiri. 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2005. Jadwal kegiatan penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

B. Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang dipelajari, maka penelitian ini  menggunakan 

metode eksperimen dengan menggunakan rancangan faktorial 2x2. Faktor pertama adalah strategi 

pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran Quantum Learning dan pembelajaran berbasis 

portofolio (sesuai KBK). Faktor kedua adalah motivasi belajar kimia siswa, yaitu motivasi belajar 

kimia kategori tinggi, sedang dan rendah. Subyek penelitian terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih berdasarkan nilai rata-rata kelas pada pokok bahasan 

sebelumnya, kemudian diambil dua kelas yang memiliki rata-rata sama atau hampir sama. Sebagai 

metode bantu digunakan metode kepustakaan guna melengkapi kajian teori dalam rangka 

menyusun kerangka berpikir dan untuk merumuskan hipotesis.  

Adapun rancangan eksperimen dapat di tunjukkan pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Faktor B (Motivasi Belajar) Faktor A 

(Strategi Pembelajaran) Tinggi/B1 Sedang/B2 Rendah/B3 

QL / A1 A1B1 A1B2 A1B3 

PBP / A2 A2B1 A2B2 A2B3 

Keterangan:  A1 = strategi Quantum Learning pada siswa kelas X 

 A2 = strategi pembelajaran berbasis portofolio pada siswa kelas X 

 B1 = motivasi belajar kimia kategori tinggi 

 B2 = motivasi belajar kimia kategori sedang 

 B3 = motivasi belajar kimia kategori rendah 

C. Populasi dan Sampel 

1. Penetapan Populasi Penelitian 

Suharsimi Arikunto (1998: 150) menyatakan bahwa: ”Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester 1 SMA 

Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2005/2006. 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, 

karena disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, juga membutuhkan waktu yang relatif 

lama. Dengan penelitian dari sebagian populasi, kita harapkan bahwa hasil yang didapat sudah 

dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Sebagian populasi yang diambil disebut 

47 
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sampel. Suharsimi Arikunto (1998:115) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti”. Pada penelitian ini tidak dilakukan terhadap semua anggota 

populasi, akan tetapi sampel yang diambil adalah dua kelas dari populasi kelas X SMA Negeri 1 

Wonogiri. Sampel yang diambil dalam penelitian ini harus representatif karena hasil dari 

penelitian ini digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang ada. Sampel 

yang diperoleh dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Suharsimi Arikunto 

(1998: 109) menyebutkan bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi”. Pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak dengan cara undian (random sampling). Undian 

tersebut dilaksanakan satu tahap dengan dua kali pengambilan. Nomor undian yang pertama keluar 

ditetapkan sebagai kelompok kontrol dan nomor undian yang keluar berikutnya ditetapkan sebagai 

kelompok eksperimen. Pada pengambilan pertama, kelas yang muncul adalah kelas X.9, sehingga 

kelas X.9 ditetapkan sebagai kelas kontrol. Pada pengambilan yang kedua, kelas yang muncul 

adalah kelas X.7, sehingga kelas X.7 ditetapkan sebagai kelas eksperimen. Setelah kedua 

kelompok ditetapkan, peneliti melakukan uji prasyarat analisis terhadap kedua kelompok, untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok telah memenuhi kriteria prasyarat sebagai sampel penelitian. 

 

D.  Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas utama 

dan variabel bebas moderator. Variabel bebas utamanya adalah strategi 

pembelajaran, dan variabel bebas moderatornya adalah motivasi belajar kimia 

siswa. 

1. Variabel bebas utama 

a.  Definisi Operasional                                        

Strategi pembelajaran: Tindakan nyata dari guru, meliputi sejumlah langkah  yang 

direkayasa dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu, yang dinilai lebih efektif 

dan lebih efisien untuk mengapai tujuan pembelajaran tertentu. 

1. Strategi Quantum Learning merupakan kegiatan yang menggunakan keterampilan 

proses untuk memperoleh suatu konsep dalam ilmu kimia, meliputi penggunaan berbagai 

metode pembelajaran diantaranya ceramah, demonstrasi, presentasi, tutorial teman sebaya, 

diskusi, jigsaw, dan lain-lain yang dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar 

menjadi tidak membosankan dan sangat menyenangkan bagi siswa. Strategi ini dirancang 

dengan singkatan TANDUR, yaitu: 

Tumbuhkan, menumbuhkan manfaat dari materi yang akan dipelajari. 

Alami, siswa mengalami dengan praktikum dan presentasi. 

Namai, memberi nama, simbol pada besaran atau jembatan ingatan. 

Demonstrasikan, untuk memperjelas konsep diadakan demonstrasi. 
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Ulangi, mengulang-ulang materi dengan banyak contoh soal, menulis kembali dengan 

poster. 

Rayakan, memberikan penghargaan berupa hadiah, pujian terhadap hasil karya.  

 

2. Strategi pembelajaran berbasis portofolio merupakan strategi pembelajaran yang 

didominasi oleh penggunaan portofolio siswa untuk menentukan hasil atau kemampuan 

kognitif siswa, seperti yang disarankan dalam kurikulum 2004.  

b.  Indikator: Pemberian perlakuan strategi pembelajaran Quantum Learning pada kelompok 

eksperimen, dan pembelajaran berbasis portofolio pada kelompok kontrol. 

c.  Skala pengukuran: nominal, yaitu: 

-Kelompok eksperimen digunakan Strategi Quantum Learning 

-Kelompok kontrol digunakan Strategi pembelajaran berbasis portofolio. 
d. Simbol: A 
 

2. Variabel bebas moderator 

Variabel motivasi belajar sebagai variabel bebas moderator 
merupakan variabel atribut, yaitu variabel yang diukur tapi tidak dimanipulasi 
secara eksperimental. Variabel ini dimasukkan dalam rancangan penelitian 
untuk dijadikan variabel moderator sehingga dapat dilihat interaksinya dengan 
variabel yang lain dalam mempengaruhi variabel terikat. 

a. Definisi operasional 

Motivasi belajar siswa dalam bidang studi kimia adalah kemampuan atau 
kekuatan serta semangat untuk melakukan proses belajar dalam bidang studi 
kimia. Dengan motivasi belajar yang tinggi, diharapkan para siswa akan 
meraih kemampuan kognitif kimia yang memuaskan. 

b.   Indikator: Skor hasil angket motivasi belajar kimia siswa. 

c. Skala pengukuran: Skala interval yang kemudian diubah ke skala ordinal 
dengan cara mengelompokkan tinggi, sedang dan rendah. Penggolongannya 
dilakukan dengan menjumlahkan skor subyek kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen kemudian dirata-rata. Kemudian dikelompokkan 
kedalam tiga kategori  berdasarkan rata-rata (mean), yaitu:  

Motivasi belajar tinggi  = X ≥ Rataan Gab + ½ SD 

Motivasi belajar sedang = Rataan Gab - ½ SD < X < Rataan Gab + ½ SD 

Motivasi belajar rendah = X ≤ Rataan Gab – ½ SD 

 
d.   Simbol: B 

 

2. Variabel Terikat 
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Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

kognitif kimia. 

a. Definisi operasional 

Prestasi belajar kimia: Tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran kimia, yang dibatasi pada aspek kognitif berkaitan dengan 

pemahaman materi Ikatan Kimia yang dinyatakan dalam ukuran tertentu dan 

diperoleh melalui tes kemampuan kognitif. 

b. Skala pengukuran: Skala interval 

c. Indikator: Kemampuan kognitif kimia pada pokok bahasan Ikatan Kimia (skor total yang 

diperoleh siswa dalam menjawab soal tes prestasi pada pokok bahasan Ikatan 

Kimia). 

b.  Simbol: Y 

E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik dokumentasi, teknik tes 

dan angket.  

1. Teknik Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1996: 234), “Metode dokumentasi yaitu 

mencari data atau hal-hal mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Budiyono (1998: 39-40), ”Metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen yang telah ada. Dokumen 

biasanya merupakan dokumen-dokumen resmi yang telah terjamin 

keakuratannya”. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui kesamaan kemampuan awal. Teknik 

ini dilakukan dengan mengumpulkan nilai siswa pada pokok bahasan sebelumnya yaitu nilai yang 

diperoleh siswa pada pokok bahasan Sistem Periodik Unsur dan Struktur Atom. 

2. Teknik Tes  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 139), “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Sedangkan menurut Budiyono 

(1998: 39), “Metode tes adalah cara pengumpulan data atau surat-surat kepada obyek penelitian”.  
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Teknik tes digunakan untuk mengetahui efek perlakuan terhadap kemampuan kognitif 

Kimia yang dilakukan dengan memberikan sejumlah soal tes objektif kepada sampel.  

Langkah–langkah pembuatan tes objektif adalah sebagai berikut:  

1) Menentukan tujuan mengadakan tes.  

2) Membuat kisi–kisi soal tes untuk pokok bahasan Ikatan Kimia dengan membuat tabel 

spesifikasi yang berisi pokok materi, aspek yang akan diungkap dan persentase atau 

jumlah soal (keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran).  

3) Menuliskan butir – butir.  

4) Mengujicobakan soal untuk memperoleh soal yang berkualitas. Soal yang berkualitas 

adalah soal yang memenuhi persyaratan, yaitu soal yang valid, reliabel, dapat 

membedakan antara siswa kelompok rendah dengan siswa kelompok tinggi dan 

mempunyai tingkat kesulitan soal yang sedang. Untuk mengetahui apakah soal yang 

dibuat sudah memenuhi persyaratan di atas atau belum, maka dilakukan uji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda soal dan tingkat kesulitan soal. 

a) Validitas  

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah soal yang dibuat sudah 

valid ataukah belum. Artinya apakah soal yang dibuat itu sudah dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur ataukah belum. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji validitas item.  

Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor 
total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain 
dapat dikemukakan disini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada 
item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Oleh karena itu untuk mengetahui validitas 
item dapat digunakan korelasi, dalam penelitian ini adalah korelasi Point Biserial yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  

rpbis = 
q
p

S

MM

t

tp -
 

Dimana:  

rpbis = Koefisien korelasi Point Biserial  

Mp  = Mean skor dari subjek – subjek yang menjawab betul item yang  

           dicari korelasinya dengan tes 

Mt  = Mean skor total (skor rata – rata dari seluruh pengikut tes)  

St   = Standar deviasi skor total  

p    = Proporsi subjek yang menjawab betul item  

q    = 1 – p  

                 (Suharsimi Arikunto, 1997: 270) 
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Kriteria item: jika rpbis > rharga kritik maka item tersebut adalah valid jika  

rpbis < rharga kritik maka item tersebut adalah tidak valid.  

        (Suharsimi Arikunto, 1986: 72) 

Validitas soal tes kemampuan kognitif kimia pada pokok bahasan Ikatan Kimia untuk 
masing–masing item yang diperoleh dari hasil try out dapat dilihat pada lampiran 4.  

b) Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah soal yang dibuat sudah reliabel (dapat 
dipercaya) atau belum. Artinya soal itu dapat memberikan hasil yang tetap apabila diteskan 
berkali–kali ataukah tidak. “Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil–hasil tes tersebut 
menunjukkan ketetapan”. (Suharsimi Arikunto, 1986: 58). Atau seandainya terjadi perubahan 
maka perubahannya sangat kecil, sehingga perubahan tersebut tidak berarti. Untuk 
mengetahui ketetapan ini dapat dilihat dari kesejajaran hasil, yaitu dengan menggunakan 
korelasi. Oleh karena itu untuk menghitung reliabilitas tes yang skornya 1 dan 0 digunakan 
rumus Kudher Richardson-20 (KR-20):  

r11 = ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
÷
ø
ö

ç
è
æ

- t

t

V

ΣpqV

1k
k

 

r11 = Reliabilitas instrumen  

k  = Banyaknya butir pertanyaan  

Vt = Varians total  

P = Proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir 

    (proporsi subjek yang mendapat skor 1) 

p = 
N

1skornyayangsubjekBanyaknya
 

q = Proporsi subjek yang mendapat skor 0 

 = 1 – p  

       (Suharsimi Arikunto, 1997: 182) 

 Tes dikatakan reliabel jika r11 > rtabel  

 Vt = 

( )

N
N

ΣX
ΣX

2
2 -

  

                   (Suharsimi Arikunto, 1997: 178) 

Dari hasil try out yang dimaksudkan ke dalam rumus KR-20 diperoleh harga r11 = 0,918.  

Untuk rtabel yang menggunakan r5% maka r11 = 0,918 > r5% = 0,320. 

Untuk rtabel yang menggunakan r1% = 0,918 > r1% = 0,413.  

Adapun langkah–langkah perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6.  

c) Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antar siswa yang 
pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Suatu soal 
yang dapat dijawab oleh siswa pandai maupun siswa bodoh, maka soal itu tidak baik, karena 
tidak mempunyai daya pembeda. Jika semua siswa pandai dan bodoh tidak dapat menjawab 

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



 89 

soal dengan benar maka soal tersebut juga tidak baik, karena tidak memiliki daya pembeda 
disebut indeks diskriminasi (D). Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah:  

D = BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
-=-  

Dimana:  

J   = Jumlah peserta tes  

JA = Banyaknya peserta kelompok atas  

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar  

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

       (Suharsimi Arikunto, 1986: 216) 

Klasifikasi Daya Pembeda:  

D = 0,00 -- 0,20 : jelek  

D = 0,20 -- 0,40 : cukup (satisfactory)  

D = 0,40 -- 0,70 : baik (good)  

D = 0,70 -- 1,00 : baik sekali (excellent)  

D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

  mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.  

       (Suharsimi Arikunto, 1986: 218) 

Daya pembeda untuk masing–masing item soal tes kemampuan kognitif pokok bahasan 
Ikatan Kimia yang diperoleh dari hasil try out dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

d) Tingkat Kesulitan Soal  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, dan untuk 
mengetahui apakah soal itu sulit, mudah ataukah sedang dilakukan dengan pengujian tingkat 
kesulitan soal. Hasil dari uji tersebut berupa bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 
suatu soal yang disebut indeks kesukaran. Indeks ini kemudian diinterpretasikan ke dalam 
klasifikasi indeks kesukaranyang telah ditentukan.  

Untuk mengukur tingkat kesulitan soal digunakan rumus sebagai berikut:  

P = 
JS
B

 

Dimana:  

P = derajat kesulitan  

B = jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan 

sebagai berikut:  
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- Soal dengan 0,10 < P < 0,30 adalah soal sukar  

- Soal dengan 0,30 < P < 0,70 adalah soal sedang  

- Soal dengan 0,70 < P < 1,00 adalah soal mudah  

       (Suharsimi Arikunto, 1986: 212) 

Tingkat kesulitan soal untuk masing–masing item soal tes kemampuan kognitif kimia 

pada pokok bahasan Ikatan Kimia yang diperoleh dari hasil try out dapat dilihat pada lampiran 4.  

3. Angket  

Teknik non-tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk mengukur 

tingkat motivasi belajar siswa dilihat dari dimensi afektif.  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 140), ”Angket atau kuisioner adalah 

sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti tentang laporan pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. 

 

Langkah–langkah pembuatan angket motivasi belajar:  

1) Membuat kisi–kisi angket motivasi belajar, yaitu dengan:  

a) Menetukan kemampuan yang akan diukur.  

b) Menentukan indikator dari kemampuan yang akan diukur.  

c) Menentukan ruang lingkup dan banyaknya pernyataan untuk masing–masing sub 

variabel.  

2) Menyusun item pertanyaan angket sesuai dengan indikator yang dapat dilihat pada lampiran.  

3) Mengujicobakan angket motivasi belajar untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari 

angket yang telah dibuat.  

Prosedur pemberian skor berdasarkan tingkat motivasi belajar kimia 
siswa, antara lain: 
1) Untuk angket motivasi belajar kimia siswa pada item positif 

a) Jawaban hampir selalu dengan skor 4 menunjukkan motivasi 

belajar kimia siswa  paling tinggi. 

b) Jawaban seringkali dengan skor 3 menunjukkan motivasi belajar 

kimia siswa tinggi. 

c) Jawaban kadang-kadang  dengan skor 2 menunjukkan motivasi 

belajar kimia siswa rendah. 

d) Jawaban hampir tidak pernah dengan skor 1 menunjukkan 

motivasi belajar kimia paling rendah. 

2) Untuk angket motivasi belajar kimia siswa pada item negatif 
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a) Jawaban hampir selalu dengan skor 1 menunjukkan motivasi 

belajar kimia siswa  paling tinggi. 

b) Jawaban seringkali dengan skor 2 menunjukkan motivasi belajar 

kimia siswa tinggi. 

c) Jawaban kadang-kadang  dengan skor 3 menunjukkan motivasi 

belajar kimia siswa rendah. 

d) Jawaban hampir tidak pernah dengan skor 4 menunjukkan 

motivasi belajar kimia paling rendah.  

 

Reliabilitas dan validitas angket motivasi belajar dapat diketahui dengan menggunakan 
rumus–rumus berikut:  

a) Reliabilitas angket motivasi belajar  

Oleh karena skor pada pengukuran sikap ini merupakan rentangan, maka digunakan 

rumus Alpha. Suharsimi Arikunto, (1998: 192) menyatakan, “Rumus alpha digunakan untuk 

mencari tingkat reliabilitas instrumen tes yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal 

bentuk uraian”. Adapun rumus alpha yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

r11 = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-÷

ø
ö

ç
è
æ

- 2
t

2
b

σ

Σσ
1

1k
k

 

Dimana:  

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya pertanyaan atau butir soal  

2
bΣσ  = jumlah varians skor tiap item 

2
tσ  = varians total  

2
bσ  = 

( )

N
N

ΣX
ΣX

2
b2

b -
 

2
tσ  = 

( )

N
N

ΣX
ΣX

2
t2

t -
 

Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan rumus alpha ini diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

Besarnya nilai r  Interpretasi 
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        0.80  < r11 £  1.00  sangat tinggi 

        0.60 < r11 £   0.80  tinggi 

        0.40 < r11 £   0.60  cukup 

        0.20 < r11 £   0.40  rendah 

        0.00 < r11 £   0.20  sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 1998: 260) 

 

b) Validitas angket motivasi belajar 

Untuk menghitung validitas item angket motivasi belajar kimia digunakan product 

moment:  

rxy = 
( )( ) ( )( )2222 ΣYNΣΣΣXNΣΣ

ΣXΣYNΣΣX

--

-
 

 

Dimana: 

r11   = koefisien korelasi  

N   = jumlah sampel  

X   = skor item untuk masing–masing responden 

Y   = skor total jumlah dari keseluruhan item masing–masing responden  

Butir dinyatakan valid jika rp,q > r1,5%  

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua 
jalan dengan frekuensi sel tidak sama. Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan 
uji prasyarat analisis untuk melihat apakah datanya sudah sesuai dengan prasyarat analisis.  

Sebelum dilakukan analisis data hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian 
kemampuan awal yang bertujuan untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi yang 
mempunyai kemampuan sama. Untuk menguji kemampuan awal dilakukan dengan menggunakan 
Uji t Dua Ekor. Adapun rumus yang digunakan untuk uji kemampuan awal adalah sebagai berikut:  

 

1. Uji Kemampuan Awal  

a. Hipotesis  

Ho : µ1 = µ2 ; tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kelompok kontrol  

      dengan kelompok eksperimen  

H1 : µ1 ≠ µ2 ; ada perbedaan kemampuan awal antara kelompok kontrol 

    dengan kelompok eksperimen 

b. Statistik Uji  

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



 93 

t = 

21

21

n
1

n
1

s

xx

+

-
 dengan s2 = 

( ) ( )
2nn

s1ns1n

21

2
22

2
11

-+
-+-

 

c. Kriteria Pengujian  

Terima Ho jika –t1-1/2α < t < t1-1/2α, dimana t1-1/2α didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 
+ n2 – 2) dan peluang (1 – 1/2α). Untuk harga–harga t lainnya Ho ditolak.  

   (Sudjana, 1996: 239 – 240) 

2. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji Normalitas (metode Lilliefors)  

1. Hipotesis  

Ho: sampel berasal dari populasi berdistribusi normal  

H1: sampel tak berasal dari populasi berdistribusi normal  

2. Statistik Uji  

L = Maksimum S(z)F(z) -  

Dimana:  

 z = 
xs
XX -

 

 F(z) = P(Z < z) = probabilitas komulatif dari z  

 S(z) = 
(n)observasisemuacacah

zZdimanazcacah £
 

Maks { }S(z)F(z) - adalah harga maksimum dari barisan bilangan 

)S(z)F(z,...)S(z)F(z,)S(z)F(z nn2211 ---  

3. Daerah Kritik  

Lobs > Lα,v dimana v = ukuran sampel = n  

          Lα,v diperoleh dari tabel Lilliefors  

4. Keputusan Uji  

Ho ditolak jika Lobs > Lα,v  

Ho diterima jika Lobs < Lα,v 

b. Uji Homogenitas (Metode Bartlett)  

1. Hipotesis  

Ho: σ1
2 = σ2

2 = σ3
2 = … = σk

2 (populasi–populasi homogen)  

H1: tidak semua variansi sama (populasi–populasi tidak homogen)  

2. Statistik Uji  

χ2 = ( )2
jjerr logSΣflogMSf

C
2,303

-  
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dimana:  

C = 1+ ( ) )
f
1

f
1

(
1k3

1

1

-
-

 

MSerr = 
f

ΣSS j
 

SSj = 
( )

j

2
j2

j n

ΣX
ΣX -  

Sj
2 = 

1n

SS

j

j

-
 

fj = nj – 1  

k = banyaknya populasi 

3. Daerah Kritik  

χ2 > χ2
α;k – 1  

4. Keputusan Uji  

Ho ditolak jika χ2 > χ2
α;k – 1 

Ho diterima jika χ2 < χ2
α;k – 1  

 

3. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini ada tiga hipotesis seperti yang telah disebutkan di atas, untuk menguji ketiga hipotesis 

ini digunakan analisis variabel dengan frekuensi sel tidak sama. 

a. Uji Anava Dua Jalan (frekuensi sel tidak sama) 

1) Asumsi 

a) Populasi-populasi berdistribusi normal 

b) Populasi-populasi homogen 

c) Sampel dipilih secara acak 

d) Variabel terikat berskala pengukuran interval 

e) Variabel bebas berskala pengukuran nominal 

2)  Model  

å++++= ijkijjiijk αββαµX  

Dimana: 

ijkX  =  data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j; 

µ  =  rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean); 

iα  =  efek beris ke-i pada variabel terikat; 
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jβ  =  efek kolom ke-j pada variabel terikat; 

ijαβ  =  kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat; 

å ijk  =  deviasi data amatan terhadap rataan pupulasinya ( m ij ) yang 

    berdistribusi normal dengan rataan 0. Deviasi amatan terhadap 

    rataan populasi juga disebut galat (error); 

i = 1, 2, 3, ...,p; p = banyak baris 

j = 1, 2, 3, ...,p; q = banyak kolom 

k = 1, 2, 3, ...,nij; nij = banyak data amatan pada sel ij 

      (Budiyono, 2000: 225) 

 

3) Hipotesis 

H0A : αi = 0; tidak ada perbedaan pengaruh Strategi Quantum Learning dan   Strategi 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap kemampuan kognitif kimia. 

H1A : αi ≠ 0; ada perbedaan pengaruh Strategi Quantum Learning dan 

 Strategi pembelajaran berbasis portofolio terhadap kemampuan kognitif kimia 

H0B : βj = 0; tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi, sedang 

dan rendah terhadap kemampuan kognitif kimia. 

H1B : βj ≠ 0; ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi, sedang dan 

rendah  terhadap kemampuan kognitif kimia. 

H0AB : α βij = 0; tidak ada interaksi antara Strategi Quantum Learning dan Strategi 

pembelajaran berbasis portofolio dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. 

H1AB : α βij ≠ 0; ada interaksi antara Strategi Quantum Learning dan Strategi 

pembelajaran berbasis portofolio dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. 

4) Komputasi 

1.a. Tabel Data 

Faktor B (Motivasi Belajar) Faktor A 

(Strategi Pembelajaran) Tinggi/B1 Sedang/B2 Rendah/B3 

QL / A1 A1B1 A1B2 A1B3 

Portofolio / A2 A2B1 A2B2 A2B3 

Dimana: A dan B adalah kategori  

A  = Strategi pembelajaran 

      B  = Motivasi belajar kimia 

A1 = Strategi Quantum Learning 

A2 = Strategi pembelajaran berbasis portofolio 
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B1 = Motivasi belajar kimia tinggi 

B2 = Motivasi belajar kimia sedang 

B3   = Motivasi belajar kimia rendah 

b. Tabel Data Sel 

 B1 B2 B3 

 

 

A1 

ij

ij

ij

2

ij

ij

ij

SS

C

X

X

X

n

å

å

 

11

11

11

2

11

11

11

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

12

12

12

2

12

12

12

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

13

13

31

2

31

13

13

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

 

 

A2 

pj

pj

pj

2

pj

pj

pj

SS

C

X

X

X

n

å

å

 

21

21

21

2

21

21

21

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

22

22

22

2

22

22

22

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

23

23

32

2

32

23

23

SS

C

X

X

X

n

å

å
 

 

nij =  ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

  =  banyaknya data amatan pada sel ij 

  =  frekuensi sel ij 

hn  =  rataan harmonik seluruh sel =  

å
ji, ji,n

1
pq

 

å=
ji,

ijnN = banyaknya seluruh data amatan 

( )å å
å

å =-=
÷
ø

ö
ç
è

æ

-= /nXCC;X
n

X

XSS
22

ijk

2

k
ijk

k

2
ijkij  

        = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

=ijAB  rataan pada sel ij 

Ai = å
j

ijAB  jumlah rataan pada baris ke-i 
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Bj = å
i

ijAB  jumlah rataan pada baris ke-j 

G         = å
ji,

ijAB  jumlah rataan semua sel 

      (Budiyono, 2000: 225) 

c. Tabel Rerata Sel AB  

 B1 B2 B3 Total  

A1 
11BA  21BA  31BA  A1 

A2 
12BA  22BA  32BA  A2 

Total B1 B2 B3 G 

1. Komponen Jumlah Kuadrat 

pq
G

(1)
2

=    /pB(2)
j

2
jå=  

å=
i

2
i

q
A

(3)   å=
j

2
jB(4)  

å=
ji,

2
ijAB(5)  

      (Budiyono, 2000: 227) 

2. Jumlah Kuadrat  

{ }(1)(3)nJKA h -=  

{ }(1)(4)nJKB h -=  

{ }(4)(3)(5)(1)nJKAB h --+=  

(2)JKG =  

JKGJKABJKBJKAJKT +++=  

      (Budiyono, 2000: 227) 

3. Derajat Kebebasan 

1pdkA -=  

1qdkB -=  

1)(q1)(pdkAB ---=  

pqNdkG -=  

1NdkT -=  

4. Rataan Kuadrat 

dkA
JKA

RKA =  
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dkB
JKB

RKB =  

dkAB
JKAB

RKAB =  

dkG
JKG

RKG =  

5. Statistik Uji 

a. Untuk H0A adalah yang merupakan Fa= 
RKG
RKA

 yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p-1 dan N-pq, 

b. Untuk H0B adalah yang merupakan Fb= 
RKG
RKB

 merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q-1 dan N-pq, 

c. Untuk H0AB adalah yang merupakan Fab= 
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p-1)(q-1) dan 

N-pq, 

6. Daerah kritik 

a. Daerah kritik untuk Fa adalah DK = {F│F≥ Fα;p-1,N-pq} 

b. Daerah kritik untuk Fb adalah DK = {F│F≥ Fα;q-1,N-pq} 

c. Daerah kritik untuk Fab adalah DK = {F│F≥ Fα;(p-1)(q-1),N-pq} 

7. Keputasan uji 

H01 ditolak jika Fa ≥ Fα;p-1,N-pq 

H01 ditolak jika Fb ≥ Fα;q-1,N-pq 

H01 ditolak jika Fa ≥ Fα;(p-1)(q-1),N-pq 

 

8.  Rangkuman Analisis 

Sumber 

Variasi 

JK dk Rk Fobs F p 

Efek Utama 

A (Baris) 

B (Kolom) 

Interaksi 

AB 

Kesalahan 

 

JKA 

JKB 

 

JKAB 

JKG 

 

p-1 

q-1 

 

(p-1)(q-1) 

N-pq 

 

RKA 

RKB 

 

RKAB 

RKG 

 

Fa 

Fb 

 

Fab 

- 

 

F* 

F* 

 

F* 

- 

 

< α atau > α 

< α atau > α 

 

< α atau > α 

- 

Total  JKT N-1 - - - - 
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Keterangan: p adalah probabilitas amatan, F* adalah nilai F yang diperoleh dari tabel 

      (Budiyono, 2000: 208) 

b. Uji Lanjut Anava 

Uji lanjut anava (Komparasi Ganda) merupakan tindak lanjut dari analisis variansi. 

Tujuan dari komparasi ganda ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut rerata mana yang 

berbeda dan rerata mana yang sama. 

Metode komparasi yang akan digunakan dalam penelititan ini adalah metode 

Scheffe, yaitu: 

1. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rataan yang ada. Jika terdapat k perlakuan, 

maka ada 
2

1)k(k -
pasangan rataan. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan 

komparasi tersebut. 

2. Menentukan tingkat signifikansi α (pada umumnya α yang dipilih sama dengan pada uji 

analisis variansinya). 

3. Mencari statistik uji F dengan menggunakan formula berikut: 

a. Komparasi rataan antar baris 

( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

j.i.
err

2
ji

j.i.

n
1

n
1

MS

xx
F  

b. Komparasi rataan antar kolom 

( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

j.i.
err

2
ji

j.i.

n
1

n
1

MS

xx
F  

c. Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama (sel ij dan sel kj) 

( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

kj.ij.
err

2
kjij

kj.ij.

n
1

n
1

MS

xx
F  

d. Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama (sel ij dan sel ik) 

( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

kj.ij.
err

2
kjij

kj.ij.

n
1

n
1

MS

xx
F  

4. Menentukan daerah kritik dengan formula berikut: 

a. Komparasi rataan antar baris 
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Dki.–j. =  Fi–j ≥ (p – 1)Fα;p–1,N–pq} 

b. Komparasi rataan antar kolom 

Dki.–j. =  Fi–j ≥ (q – 1)Fα;q–1,N–pq} 

c. Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama (sel ij dan sel kj) 

Dkij.–kj. =  Fij-kj ≥ (p – 1)(q – 1)Fα;(p – 1)(q – 1),N – pq} 

d. Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama (sel ij dan sel ik) 

Dkij.–kj. =  Fij-kj ≥ (p – 1)(q – 1)Fα;(p – 1)(q – 1),N – pq} 

 

 

 Dimana: 

  i.x  =  rerata pada baris ke-i 

j.x  =  rerata pada baris ke-j 

i.x  =  rerata pada kolom ke-i 

j.x  =  rerata pada kolom ke-i 

ij.x  =  rerata pada sel  ij 

kj.x  =  rerata pada sel kj 

ik.x  =  rerata pada sel ik 

i.n  =  cacah observasi pada baris ke-i 

j.n  =  cacah observasi pada baris ke-j 

.in  =  cacah observasi pada kolom ke-i 

.jn  =  cacah observasi pada kolom ke-j 

ijn  =  cacah observasi pada sel ij 

kjn  =  cacah observasi pada sel kj 

ikn  =  cacah observasi pada sel ik 

5. Menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda. 

6. Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada. 

(Budiyono, 2000: 198-210) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

 Data dalam penelitian ini meliputi data skor try out tes kemampuan kognitif kimia pada 

pokok bahasan Ikatan Kimia dan data try out angket motivasi belajar kimia siswa, data skor 

kemampuan kognitif kimia siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia dan angket motivasi belajar 

kimia siswa dari masing-masing kelompok sampel penelitian. 

1. Data Skor Angket Motivasi Belajar Siswa 

Dari hasil try out angket motivasi belajar siswa diperoleh: 

1) Untuk uji validitas dari 46 soal angket diperoleh 40 soal angket yang valid dan 6 soal 

angket yang invalid, sehingga untuk penelitian digunakan 40 soal angket, dan dari 40 soal 

angket ini telah memenuhi semua indikator: mental, emosi, fisik (Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 6). 

2) Untuk uji reliabilitas diperoleh r11 = 0.967, maka soal angket tergolong tingkat 

reliabilitasnya tinggi, karena r11 = 0.967 > 0.8 uji reliabilitas tinggi   (Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 7). 

2. Data Skor Try Out Tes Kemampuan Kognitif Kimia 

Dari hasil try out tes kemampuan kognitif pada materi pokok Ikatan Kimia diperoleh: 

1) Untuk uji validitas dari 35 soal diperoleh 30 soal yang valid dan 5 soal yang invalid, 

sehingga untuk penelitian digunakan 30 soal, karena dari 30 soal ini telah memenuhi 

indikator: pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis (Perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 14). 

2) Untuk uji reliabilitas diperoleh r11 = 0.820, maka tes tergolong tingkat reliabilitasnya 

tinggi, karena r11 = 0.820 > 0.8 = uji reliabilitas tinggi   (Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 15). 

3) Untuk rangkuman hasil analisis angket motivasi belajar selengkapnya, yang meliputi uji 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

3. Data Nilai Kemampuan Awal Siswa 

 
Tabel 4.1. Rata-rata, Standar Deviasi, dan Variansi Nilai Kemampuan Awal Kelompok 

Quantum Learning dan Pembelajaran Berbasis Portofolio 
 Quantum 

Learning 

Pembelajaran Berbasis 

Portofolio 

Rata-rata 5.90 5.56 

Standar Deviasi 1.72 1.33 

Variansi 2.97 1.76 

 

69 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Awal Kelompok Eksperimen 

Quantum Learning 
No. Interval Tengah 

Interval 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3.00 – 3.90 

4.00 – 4.90 

5.00 – 5.90 

6.00 – 6.90 

7.00 – 7.90 

8.00 – 8.90 

3,5 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

8,5 
 

5 

7 

10 

8 

6 

3 
 

12.82 % 

17.95 % 

25.65 % 

20.51 % 

15.38 % 

7.69 % 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0
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F
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k
u
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Gambar 4.1. Histogram Nilai Kemampuan Awal Kelompok Eksperimen Quantum 
Learning 

 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Awal Kelompok Pembelajaran 
Berbasis Portofolio 

No. Interval Tengah 

Interval 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi Relatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3.25 – 3.95 

4.05 – 4.75 

4.85 – 5.55 

5.65 – 6.35 

6.45 – 7.15 

7.25 – 8.05 

3.6 

4.4 

5.2 

6.0 

6.8 

7.7 

3 

7 

11 

9 

6 

4 

7.5 % 

17.5 % 

27.5 % 

22.5 % 

15 % 

10 % 
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Gambar 4.2. Histogram Nilai Kemampuan Awal Kelompok Pembelajaran Berbasis 
Portofolio 

 
4. Data Skor Motivasi Belajar 

Data tentang motivasi belajar diperoleh dari siswa melalui angket motivasi belajar yang 

meliputi keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keinginan untuk mencapai hasil yang 

optimal, serta rasa percaya diri dan kepuasan siswa. Adapun sebaran frekuensi dari data yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.4. Sebaran Skor Motivasi Belajar 

QL PBP No. Interval Tengah 

Interval Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

97 – 101.8 

101.9 – 106.7 

106.8 – 111.6 

111.7 – 116.5 

116.6 – 121.4 

121.5 – 126.3 

126.4 – 131.2 

131.3 – 136.1 

99.4 

104.3 

109.2 

114.1 

119.0 

123.9 

128.8 

133.7 

3 

5 

11 

8 

4 

6 

2 

0 

7.69 % 

12.82 % 

28.21 % 

20.51 % 

10.26 % 

15.38 % 

5.13 % 

0 % 

8 

1 

13 

10 

6 

1 

0 

1 

20 % 

2.5 % 

32.5 % 

25 % 

15 % 

2.5 % 

0 % 

2.5 % 
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99,4
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Gambar 4.3. Histogram Sebaran Skor Motivasi Belajar 

 

 

 

4. Data Nilai Prestasi Belajar Kimia 

Tabel 4.5. Rata-rata, Standar Deviasi, dan Variansi Nilai Prestasi Belajar Kimia 
Kelompok Quantum Learning dan Pembelajaran Berbasis Portofolio 

 Quantum 

Learning 

Pembelajaran Berbasis 

Portofolio 

Rata-rata 7.07 6.51 

Standar Deviasi 0.9 1.06 

Variansi 0.81 1.12 

 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Nilai Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen Quantum 
Learning 

No. Interval Tengah 

Interval 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

1. 

2. 

3. 

4.7 – 5.3 

5.4 – 6.0 

6.1 – 6.7 

5.0 

5.7 

6.4 

1 

6 

9 

2.56 % 

15.38 % 

23.08 % 
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4. 

5. 

6. 

6.8 – 7.4 

7.5 – 8.1 

8.2 – 8.9 

7.1 

7.8 

8.6 

10 

8 

5 

25.64 % 

20.51 % 

12.82 % 
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Gambar 4.4. Histogram Nilai Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen Quantum 
Learning 

 

 
 
Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Awal Kelompok Pembelajaran 

Berbasis Portofolio 
No. Interval Tengah 

Interval 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4 – 4.6 

4.7 – 5.3 

5.4 – 6.0 

6.1 – 6.7 

6.8 – 7.4 

7.5 – 8.2 

4.3 

5.0 

5.7 

6.4 

7.1 

7.9 

2 

4 

9 

10 

10 

5 

5 % 

10 % 

22.5 % 

25 % 

25 % 

12.5 % 
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Gambar 4.5. Histogram Nilai Prestasi Belajar Kelompok Pembelajaran Berbasis 
Portofolio 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Teknik uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua 

jalan dengan frekuensi sel tak sama (2 x 3). Prasyarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan 

anava tersebut adalah populasi yang normal dan homogen yang dapat diketahui dengan melakukan 

uji prasyarat yangetrdiri dari uji normalitas dengan teknik uji Lilliefors, dan uji homogenitas 

dengan uji Bartlett. Hasil uji prasyarat ini adalah: 

1. Uji Kemampuan Awal 

  Uji Persyaratan eksperimen menggunakan uji keseimbangan. Data yang akan diuji dalam 

uji keseimbangan ini diambil dari nilai tes kemampuan kognitif pada pokok bahasan sebelumnya, 

yaitu Sistem Periodik Unsur dan Struktur Atom. Untuk kelas X.7 sebagai kelas eksperimen dengan 

jumlah siswa 39 orang diperoleh rerata 5.67 dan variansi 2.48. Untuk kelas X.9 sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah siswa 40 orang diperoleh rerata 5.63 dan variansi 1.34.  

  Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji t 2 ekor diperoleh  

tobs = 0.1549 dengan t0,975 (77) = 1.98, 

karena harga -t0,975 (77) = - 1.98 < t hitung = 0.1549 < t0,975 (77) = 1.98 
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maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dari populasi 

kedua sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan awal kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang  (perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 16). 

 

2. Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

  Untuk melakukan uji normalitas masing-masing sampel digunakan metode Lilliefors. 

Rangkuman perhitungan dalam memperoleh harga statistik uji L untuk tingkat signifikansi 0.05 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
Tabel 4.8. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Sampel dengan Uji Lilliefors pada Taraf 

Signifikansi ( α ) = 0.05 
No. Kelompok L0 Ltabel Keputusan 

Nilai awal 0.1335 0.1419 Normal 

Pretest 0.1341 0.1419 Normal 

Postest 0.0872 0.1419 Normal 

Selisih Po-Pri 0.1005 0.1419 Normal 

1. A1 

Skor motivasi 0.1039 0.1419 Normal 

Nilai awal 0.0948 0.1401 Normal 

Pretest 0.1123 0.1401 Normal 

Postest 0.1265 0.1401 Normal 

Selisih Po-Pri 0.1374 0.1401 Normal 

2. A2 

Skor motivasi 0.0819 0.1401 Normal 

3. 0.1482 0.1847 Normal 

4. 0.1253 0.1437 Normal 

5. 0.1866 0.2088 Normal 

6. 0.2118 0.2558 Normal 

7. 0.1904 0.2088 Normal 

8. 0.2110 0.2953 Normal 

9. 0.2273 0.2671 Normal 

10. 

B1 

B2 

B3 

a1b1 

a1b2 

a1b3 

a2b1 

a2b2 0.1849 0.1981 Normal 
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11. a2b3 0.1464 0.2953 Normal 

 

Dari tabel diatas, tampak bahwa harga L0 < Ltabel, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa sampel pada penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 

 

 

b. Uji Homogenitas 

  Hasil uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 
No. Sumber cobs

2 c2
t abel Keputusan 

1. Nilai awal 2.5521 3.84 Homogen 

2. Pretest 0.4032 3.84 Homogen 

3. Postest 0.2329 3.84 Homogen 

4. Selisih Po-Pri 0.2850 3.84 Homogen 

5. Skor motivasi 0.1600 3.84 Homogen 

 

Tampak bahwa harga statistik uji cobs
2 tidak melampaui harga kritiknya c2 yaitu 3.84. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel pada penelitian ini berasal dari populasi yang 

homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Setelah prasyarat analisis dipenuhi, maka uji analisis dengan anava dapat dilanjutkan. 

Teknik analisis variansi yang digunakan adalah anava dua jalan 2 x 3. Bila terdapat pengaruh atau 

interaksi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka diuji lanjut analisis menggunakan uji 

komparasi ganda Scheffe. 

1. Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Frekuensi Sel Tak Sama 

  Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan pada tabel 

4.10 berikut (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23). 

Tabel 4.10. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Frekuensi Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK Fobs Fa Keputusan 

Strategi Mengajar (A) 

Motivasi Belajar (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

2.8849 

5.1006 

7.4700 

42.6708 

1 

2 

2 

73 

2.8849 

2.5503 

3.3750 

0.5845 

4.9353 

4.3630 

6.3898 

- 

3,98 

3,13 

3,13 

- 

H0A Ditolak 

H0B Ditolak 

H0AB Ditolak 

- 

Total 58.1263 78 - - - - 

  Dari tabel 4.10 dan uji Scheffe yang dapat dilihat pada lampiran diperoleh bahwa: 
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a. Nilai FA = 3.99 

Ftabel    = 3.98 

  Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka pengaruh strategi pembelajaran memberikan perbedaan yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. 

b. Nilai FB = 4.3630 

Ftabel    = 3.13 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka pengaruh motivasi belajar siswa memberikan perbedaan yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. 

c. Nilai FAB = 6.3898 

Ftabel    = 3.13 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka terdapat kombinasi efek antara strategi dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar. 

d. Fa1-a2 = 48.9254 

Ftabel  = 3.98 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa kelas yang dikenai 

strategi Quantum Learning dengan siswa yang dikenai pembelajaran berbasis portofolio. 

e. Fb1-b2 = 17.7055 

Ftabel  =  6.26 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. 

f. Fb1-b3 = 28.4951 

Ftabel  =  6.26 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

g. Fb2-b3 = 3.9439 

Ftabel  =  6.26 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa yang memiliki motivasi 

belajar sedang dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

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



 110 

h. Fa1b1-a2b1 = 15.0451 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka untuk siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio terdapat  perbedaan 

rerata yang signifikan. 

i. Fa1b2-a2b2 = 1.4479 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio tidak terdapat  

perbedaan rerata yang signifikan. 

j. Fa1b3-a2b3 = 0.8554 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio tidak terdapat  

perbedaan rerata yang signifikan. 

 

k. Fa1b1-a1b2 = 9.8544 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang tidak 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

l. Fa1b1-a1b3 = 17.9357 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung > Ftabel 

Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

m. Fa1b2-a1b3 = 2.9197 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 
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Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar sedang dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah tidak 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

n. Fa2b1-a2b2 = 0.0241 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, 

antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi 

belajar sedang tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

 

o. Fa2b1-a2b3 = 0.1742 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, 

antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

p. Fa2b2-a2b3 = 0.1038 

Ftabel  =  11.90 

Ternyata Fhitung < Ftabel 

Maka untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, 

antara siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hipotesis Pertama 

 Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 3.99 > 

3.98 = F0.05;1;73. Hal ini berarti H01 ditolak. Jadi terdapat pengaruh (perbedaan rerata) strategi 

pembelajaran (Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio) terhadap prestasi belajar. 

Karena H01 ditolak maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji komparasi ganda untuk mengetahui 

perbedaan rerata antar kelompok strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil uji dengan metode 

Scheffe diperoleh nilai nilai FA = 3.99 kemudian dikonsultasikan dengan harga kritiknya yaitu 

Ftabel  = 3.98. Karena Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh strategi pembelajaran 

memberikan perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Melihat deskripsi data, 

rerata untuk pembelajaran dengan strategi Quantum Learning sebesar = 5.67, sedangkan rerata 

dengan pembelajaran berbasis portofolio sebesar = 5.63. Ini berarti pada materi Ikatan Kimia bila 
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diajar dengan strategi Quantum Learning prestasinya lebih baik dibandingkan bila diajar dengan 

pembelajaran berbasis portofolio. 

2. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama 

diperoleh Fobs = 4.3630 > 3.13 = F0.05;1;73 sehingga H02 ditolak. Jadi terdapat pengaruh (perbedaan 

rerata) motivasi belajar (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap prestasi belajar. Karena H02 ditolak, 

maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji komparasi ganda untuk mengetahui perbedaan rerata antar 

kelompok motivasi belajar. Berdasarkan hasil uji dengan metode Scheffe diperoleh nilai Fb1-b2 = 

17.7055 ; Fb1-b3 = 28.4951 ; Fb2-b3 = 3.9439 kemudian dikonsultasikan dengan harga kritiknya yaitu 

Ftabel = 6.26. Tampak bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara kelompok siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, dimana 

rerata prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih besar dibanding rerata 

prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. Demikian juga pada kelompok siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, 

dimana siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi memiliki rerata prestasi belajar yang lebih 

tinggi dibanding siswa dengan motivasi belajar rendah. Namun, pada kelompok siswa dengan 

motivasi belajar sedang dan rendah tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan. Melihat 

deskripsi data, siswa dengan motivasi tinggi memiliki rerata prestasi belajar sebesar = 3.5288. 

Siswa dengan motivasi belajar sedang rerata prestasi belajar sebesar = 2.6789. Siswa dengan 

motivasi belajar rendah rerata prestasi belajar sebesar = 2.2444. Ini berarti pada materi Ikatan 

Kimia, siswa dengan motivasi belajar tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan rendah, siswa dengan 

motivasi belajar sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik bila dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 6.3898 > 

3.13 = F0.05;1;73 sehingga H03 ditolak. Jadi terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar. Karena H03 ditolak, maka dilakukan uji lanjutan 

yaitu uji komparasi ganda untuk mengetahui perbedaan rerata prestasi belajar bagi siswa dengan 

motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah bila diajar dengan strategi Quantum Learning dan 

pembelajaran berbasis portofolio. Berdasarkan hasil uji dengan metode Scheffe diperoleh nilai  

Fa1b1-a2b1 = 15.0451 ;  Fa1b2-a2b2 = 1.4479 ;  Fa1b3-a2b3 = 0.8554  ;   Fa1b1-a1b2 = 9.8544 ; Fa1b1-a1b3 = 
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17.9357 ; Fa1b2-a1b3 = 2.9197 ; Fa2b1-a2b2 = 0.0241 Fa2b1-a2b3 = 0.1742 ; Fa2b2-a2b3 = 0.1038. Dari hasil 

perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan harga kritiknya yaitu Ftabel  =  11.90. Setelah 

harga Fhitung dikonsultasikan dengan harga Ftabel dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Untuk siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio terdapat  perbedaan rerata yang 

signifikan. 

Untuk siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio tidak terdapat  perbedaan rerata 

yang signifikan. 

Untuk siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, antara kelompok yang dikenai 

strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio tidak terdapat  perbedaan rerata 

yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang tidak terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi Quantum Learning, antara siswa yang 

memiliki motivasi belajar sedang dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah tidak terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, antara 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang tidak 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, antara 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah tidak 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

Untuk kelompok siswa yang dikenai strategi pembelajaran berbasis portofolio, antara 

siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan. 

 

 

 

 

 

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



 114 

BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu pada 

perumusan masalah yang telah diuraikan di depan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh strategi Quantum Learning dan pembelajaran  

berbasis portofolio terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 

Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun ajaran 

2005/2006. 

2. Ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi, motivasi 

belajar siswa kategori sedang dan motivasi belajar siswa kategori rendah 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa 

kelas X semester 1 SMA N 1 Wonogiri tahun lajaran 2005/2006. 

3. Ada interaksi antara strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis 

portofolio dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa kelas X semester 1 SMA N 1 

Wonogiri tahun ajaran 2005/2006. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, maka penulis akan 

menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar kimia. 

1. Implikasi Teoritis 
Penggunaan strategi Quantum Learning dan pembelajaran berbasis portofolio terbukti 

berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar pada materi pokok Ikatan Kimia siswa kelas X.7 

dan X.9 SMA N 1 Wonogiri. Prestasi belajar kimia lebih baik bila menggunakan strategi Quantum 

Learning daripada pembelajaran berbasis portofolio. 

Hal ini bisa dimengerti bahwa strategi Quantum Learning ini menggunakan rancangan 
yang melibatkan berbagai metode pembelajaran yang mengoptimalkan modalitas belajar visual, 
auditorial, dan kinestetik siswa. Metode tersebut antara lain metode diskusi, demonstrasi, 
eksperimen, jigsaw, dan ceramah. Metode-metode lain juga dapat digunakan asalkan pembelajaran 
dirancang sesuai dengan rancangan “TANDUR” dan melibatkan semua modalitas belajar siswa. 

Karakteristik siswa yang berupa motivasi belajar dapat pula menyebabkan 
bervariasinya prestasi belajar yang dicapai siswa. Dari temuan penelitian ini bahwa siswa yang 
memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar kimia yang lebih baik, apalagi bila 
dikenai strategi Quantum Learning. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada rancangan Quantum 
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Learning ini, banyak kegiatan serta faktor-faktor yang memotivasi dan mendukung siswa untuk 
meraih nilai yang optimal dengan suasana kegiatan pembelajaran yang sangat menyenangkan. 

2. Implikasi Praktis 
 Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa strategi pembelajaran Quantum 
Learning dapat digunakan sebagai salah satu pilihan model pembelajaran kimia khususnya dan 
pembelajaran IPA pada umumnya. Sebab strategi ini sangat memperhatikan karakteristik pribadi 
tiap siswa. Siswa akan merasa senang, merasa diakui harga dirinya, diakui potensi dan 
kemampuannya, tidak takut belajar kimia, siswa mudah mengingat konsep-konsep kimia dan lama 
tersimpan dalam memorinya, sehingga mereka termotivasi secara otomatis. Semua potensi yang 
ada pada diri siswa dapat dimunculkan dan diaktualisasikan, diakui kemudian diberi reward. 
Menurut hirarki kebutuhan Abraham Maslow, pada saat tersebut kebutuhan sebagai manusia pada 
tingkat tertinggi yaitu aktualisasi diri terpenuhi. 

Oleh karena itu, strategi pembelajaran Quantum Learning ini seharusnya dapat menjadi 
pilihan untuk diterapkan pada bidang studi yang selama ini diasumsikan sulit dan menakutkan. 

 
C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka diajukan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Bagi pendidik 

Dalam penyampaian materi pelajaran kimia khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
guru dan calon guru bidang studi kimia perlu memperhatikan adanya pemilihan strategi 
pembelajaran yang tepat yaitu sesuai dengan materi pada pokok bahasan yang dipelajari. 
Strategi yang dipilih juga harus memperhatikan karakteristik pribadi siswa diantaranya adalah 
motivasi belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain 
Dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan strategi Quantum Learning 
pada pokok bahasan yang lain seperti pokok bahasan Kesentimbangan Kimia, 
Laju Reaksi dan Termokimia, serta dengan memperhatikan aspek psibadi 
siswa yang lain, seperti kemampuan awal, minat belajar, EQ (Emotional 
Quotient), serta kreativitas siswa. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain 
dengan penelitian yang lebih mendalam, serta dapat memberikan manfaat dan 
sumbangan pemikiran bagi para pendidik pada umumnya dan peneliti sendiri 
khususnya. 
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