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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk membandingkan hasil belajar kimia serta motivasi belajar siswa kelas XI IPA MAN 2 Praya menggunakan media chemopoly dan rangking satu pada materi sistem koloid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu dengan rancangan penelitian pretest-posttest nonequivalent comparison group design. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh karena semua populasi adalah sampel. Pengambilan data dilakukan dengan  menggunakan metode angket dan tes hasil belajar. Angket dan instrumen tes hasil belajar yang digunakan telah memenuhi validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk Hotelling Trace.x memiliki signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,869. Artinya, harga F untuk Hotelling Trace tidak signifikan, maka Ho diterima. Jadi, tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dan motivasi belajar kimia materi koloid antara siswa yang diajarkan dengan media chemopoly game dan media permainan rangking satu. Hal ini disebabkan oleh kedua media tersebut sama – sama meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar kimia.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to compare the outcomes of learning and motivation to learn chemistry in grade eleventh at MAN 2 Praya using chemopoly media and ranking of the materials colloidal system. This study uses a quasi-experimental research with pretest-posttest study design nonequivalent comparison group design. Sampling was done by using sampling techniques saturated because all populations are sampled. Data were collected using questionnaires and tests of learning outcomes. Questionnaires and achievement test used has met the validity and reliability. The analysis showed that the price of F to Hotelling Trace.x have a significance greater than 0.05 is equal to 0.869. That is, the price for the Hotelling Trace F insignificant, then Ho is accepted. Thus, there is no significant difference in learning outcomes and motivation to learn chemistry colloidal material between the students taught by chemopoly game media and game media ranking one. This is caused by both the media together - together to improve the activity and motivation of students that can affect the results of studying chemistry.
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Pendahuluan
Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di MAN 2 Praya pada kelas XI tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa sebagian besar hasil belajar kimia siswa belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Terlihat dari hasil ulangan akhir semester ganjil untuk mata pelajaran kimia masih banyak yang belum mencapai nilai KKM sebesar 76. Hanya terdapat 5 orang yang tuntas dari 40 siswa kelas XI IPA pada mata pelajaran kimia. Selain itu, berdasarkan pengamatan pada kegiatan pembelajaran kimia di kelas menunjukkan rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari keseharian siswa di saat proses pembelajaran. Sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang sedang dan rendah, hal ini terlihat dari kurangnya keaktifan siswa dalam diskusi saat pelajaran, dan ada juga siswa yang tidak memperhatikan saat guru sedang menjelaskan, saat ditugaskan menulis ada yang main hp dan tidur, dan saat diberitugas seringkali tidak tepat waktu mengumpulkannya.
Berdasarkan keterangan guru kimia MAN 2 Praya bahwa pembelajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya-jawab. Hal ini disebabkan karena pembelajaran dengan metode tersebut dirasa lebih praktis baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya bila dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode atau media lainnya. Namun yang perlu diketahui bahwa penyajian materi dalam pembelajaran yang bersifat monoton dan kurang menarik dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya minat dan motivasi belajar siswa dan akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok sistem koloid .Peningkatan pencapaian hasil belajar siswa menjadi lebih baik perlu dilakukan oleh guru yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara menciptakan suasana belajar yang rekreatif dan menyenangkan namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Adapun jenis permainan yang dapat digunakan untuk membuat siswa aktif selama proses pembelajaran diantaranya adalah Chemopoly game dan permainan kuis Ranking Satu Kimia.
Chemopoly game merupakan adopsi permainan monopoli. Bentuk serta aturan-aturan permainan Chemopoly game diubah sesuai dengan fungsinya sebagai media dalam pembelajaran kimia. Dengan suasana persaingan antar siswa dalam permainan yaitu ingin mendapatkan semua petak Chemopoly maka diharapkan siswa akan berusaha agar mampu menjawab pertanyaan yang ada di kartu hak milik konsep materi sehingga motivasi siswa untuk serius mempelajari materi yang diajarkan akan meningkat. Dengan demikian diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Pada permainan Ranking Satu Kimia merupakan permainan yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Permainan ini diadopsi dari acara kuis Ranking 1 di Trans TV yang kemudian dimodifikasi baik dari tampilan media permainan hingga aturan permainan, sehingga sesuai dengan materi yang akan diterapkan pada proses pembelajaran kimia. Dalam penerapan permainan kuis Ranking Satu Kimia, pembagian siswa ke dalam beberapa kelompok untuk bekerja sama beradu cepat dan tepat menjawab pertanyaan dari guru dapat digunakan sebagai alat kompetisi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, meningkatnya  prestasi belajar akan terjadi dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya minat dan motivasi belajar, karena minat dan motivasi belajar berkorelasi positif dengan prestasi belajar (Selamat, 2003).
Berdasarkan uraian di atas, kedua media pembelajaran tersebut sama-sama dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi komparasi penggunaan media Chemopoly dan Rangking Satu terhadap hasil dan motivasi belajar siswa pada materi pokok sistem Koloid kelas XI MAN 2 Praya tahun pelajaran 2014 / 2015 “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil belajar kimia serta motivasi belajar siswa kelas XI IPA MAN 2 Praya menggunakan media chemopoly dan rangking satu pada materi sistem koloid.	

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian pretest-posttes nonequivalent comparison group design. Pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu media pembelajaran dan variabel terikatnya motivasi belajar dan hasil belajar.
Subjek Penelitian: Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas XI IPA MAN 2 Praya tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 40 siswa. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2.
Instrumen Penelitian: Variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini ada dua yaitu motivasi belajar dan hasil belajar. Untuk motivasi belajar menggunakan instrumen nontest berupa angket sedangkan hasil belajar menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 17 soal. Pada penelitian ini, untuk mengukur motivasi belajar menggunakan angket dari penelitian Yaumul Chairiah Ningsih pada tahun 2015. Angket motivasi belajar yang digunakan dibuat dalam skala likert dengan bentuk pilihan ganda dengan jumlah 27 soal. Angket motivasi belajar dikembangkan dari tujuh indikator yaitu, yaitu tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat, senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, tidak mudah melepas hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
Prosedur Penelitian: Prosedur perancangan penelitian ini memiliki lima langkah  utama yang akan dilakukan, yaitu prosedur persiapan, pengembangan perangkat, uji coba instrumen, pelaksanaan penelitian, dan evaluasi. 
Analisis Data: Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji normalitas data, uji homogenitas varian, uji N-Gain, uji anava satu jalur, dan uji hipotesis. 

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan tujuan untuk membandingkan hasil belajar kimia serta motivasi belajar siswa kelas XI IPA MAN 2 Praya menggunakan media chemopoly dan rangking satu pada materi sistem koloid. Media pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen 1 adalah media chemopoly sedangkan media pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen 2 adalah media rangking satu. Fokus pengamatan dalam penelitian yaitu untuk membandingkan hasil belajar kimia serta motivasi belajar yang menggunakan media chemopoly dan rangking satu, datanya diperoleh dari nilai pretest, posttest, dan angket.
Hasil pengujian hipotesis didasarkan pada hasil post test kedua kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan. Post-test dilakukan untuk mengukur hasil belajar kimia yang dicapai siswa. Hasil post-test pada kelas eksperimen 1 (penerapan media chemopoly) diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 49,13 dan persentase ketuntasan 5,88 %, sedangkan pada kelas eksperimen 2 (penerapan media rangking satu) diperoleh nilai rata-rata 48,61 dan persentase ketuntasan 21,05 % dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 76. Data nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata kedua kelas dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Nilai Terendah, Tertinggi, dan Rata-Rata Hasil Posttest
Berdasarkan Gambar 3.1 terlihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen 1 (penerapan media chemopoly) dengan kelas eksperimen 2 (penerapan media ranking satu) memiliki perbedaan yang sangat kecil. Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata nilai N-gain secara keseluruhan, yaitu sebesar 0,23 (kategori rendah) untuk kelas eksperimen 1 dan 0,31 (kategori sedang) untuk kelas eksperimen 2. Nilai rerata N-gain ke dua kelas tidak jauh berbeda. Hak tersebut memiliki arti peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran dilakukan guru ke dua kelas tidak jauh berbeda. Selanjutnya dilakukan analisis N-gain per indikator. 
Analisis N-gain perindikator dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dengan kelas eksperimen 2 terhadap perlakuan yang diberikan, dan jika ada akan terlihat dimana letak perbedaan tersebut. Berdasarkan hasil rata – rata N-gain per indikator tidak terdapat perbedaan nilai rata – rata N-gain pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 per indikatornya. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:
Tabel 3.1. Hasil N-Gain Perindikator
Indikator

Nilai/Kategori N – gain Kelas Eksperimen 1
Nilai/Kategori N – gain Kelas Eksperimen 2
Indikator 1
0 (Rendah)
0,09 (Rendah)
Indikator 2
0,18 (Rendah)
0,03 (Rendah)
Indikator 3
0 (Rendah)
0,13 (Rendah)
Indikator 4
0,01 (Rendah)
0,05 (Rendah)
Indikator 5
0,06 (Rendah)
0,12 (Rendah)
Indikator 6
0,09 (Rendah)
0,19 (Rendah)
Indikator 7
0,34 (Sedang)
0,31 (Sedang)
Tidak adanya perbedaan diantara nilai rata – rata N-gain kedua kelas per indikatornya didukung dengan uji anava satu jalur. Berdasarkan analisis data didapatkan nilai signifikansi pada uji anava satu jalur sebesar 0,574 ( p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata – rata N-gain per indikator pada kelas kontrol dan eksperimen.
Hal ini kemudian dibuktikan melalui uji Manova. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk Hotelling Trace.x memiliki signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,869. Artinya, harga F untuk Hotelling Trace tidak signifikan, maka Ho diterima. Jadi, tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dan motivasi belajar kimia materi koloid antara siswa yang diajarkan dengan media chemopoly game dan media permainan rangking satu.
Pada kelas eksperimen 1, penerapan media chemopoly membuat siswa termotivasi dalam belajar dan cenderung aktif. Hal ini terlihat pada saat guru menyajikan materi, dimana beberapa siswa terlihat memperhatikan materi yang disajikan oleh guru. Interaksi yang terjadi sangat bagus, siswa aktif bertanya selama proses pembelajaran. Keaktifan siswa semakin terlihat saat permainan chemopoly berlangsung. Siswa termotivasi dalam berkompetisi untuk menjadi pemenang permainan chemopoly dan itulah yang berpengaruh terhadap nilai akhir. 
Dalam permainan, beberapa hal yang membuat siswa sangat antusias antara lain adanya reward, persaingan, games yang baru, menarik, dan cocok dengan siswa. Setiap siswa tentu akan senang dan bersemangat apabila akan diberikan hadiah. Selain hadiah, faktor yang sangat kuat dalam memotivasi seseorang adalah adanya persaingan. Persaingan akan memberi energi positif bagi seseorang untuk bekerja lebih agar dapat mengalahkan yang lain. Tipe dari permainan yang langsung menunjukkan mana siswa yang menang dan mana siswa yang kalah membuat siswa memiliki motivasi yang lebih. Alasan yang terakhir adalah faktor dari games itu sendiri, dimana games sangat diminati terutama oleh siswa. Menurut Chimeno, Wulfsberg, Sanger, dan Melton (2006) menyatakan bahwa siswa lebih mudah menerima untuk belajar konsep kimia ketika game dikombinasikan dengan kegiatan belajar. Pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, terutama karena melibatkan para siswa dalam beberapa topik; siswa sering dilibatkan dalam tugas, sehingga besar kemungkinan siswa akan belajar dari tugas yang diberikan.
Pada kelas eksperimen 2, selama proses pembelajaran dengan menggunakan permainan kuis Ranking 1 Kimia berlangsung, siswa terlihat sangat aktif.  Keaktifan siswa ini ditunjukkan oleh antusiasme siswa selama proses belajar, dimana siswa terlihat memperhatikan dengan seksama penyajian materi pembelajaran dan secara aktif bertanya tentang bagian-bagian materi pembelajaran yang belum dipahami. Siswa seperti merasa bertanggungjawab untuk memahami materi pembelajaran secara keseluruhan untuk dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam menjawab soal-soal permainan kuis Ranking satu Kimia yang akan diadakan setelah penyajian materi. Antusiasme serta keaktifan siswa semakin terlihat saat dilaksanakan permainan kuis Ranking satu Kimia. Siswa dengan anggota kelompok masing-masing terlihat sangat termotivasi dalam berkompetsi untuk menjadi pemenang dalam permainan kuis Ranking satu Kimia. Masing-masing kelompok (regu) terlihat aktif berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam menjawab soal kuis Ranking satu Kimia. Ini menjadi gambaran bahwa interaksi terjadi secara aktif baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Pengelompokkan siswa dalam kelompok (regu) secara heterogen bertujuan untuk mengajarkan siswa belajar secara kooperatif dan dapat belajar dari rekan-rekan kelompoknya. Sehingga diharapkan siswa mampu bertanggungjawab atas satu sama lainnya demi keberhasilan kelompok masing-masing. 
Permainan kuis Ranking satu Kimia dilengkapi dengan beberapa aturan. Kelompok (regu) yang tidak bisa menjawab soal yang disajikan secara sportif tidak bisa melanjutkan permainan ke babak selanjutnya. Selain itu, masing-masing kelompok (regu) dituntut jujur selama mengikuti permainan yaitu setiap kelompok (regu) tidak boleh mengganti jawaban yang telah ditulis di papan permainan yang telah disediakan setelah adanya klarifikasi jawaban. Aturan-aturan yang dihadirkan bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk dapat belajar secara sportif, jujur dan mampu mentaati aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, bagi kelompok (regu) yang kalah diwajibkan untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan dan bagi kelompok (regu) yang menang diberikan reward sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya dalam memahami materi dengan baik. Kehadiran tugas bagi kelompok (regu) yang kalah dan reward bagi kelompok (regu) yang menang ini dijadikan sebagai bentuk konsekuensi yang diperoleh siswa agar siswa dapat selalu termotivasi untuk memahami materi pembelajaran dengan baik untuk mampu mengikuti permainan dan akhirnya menjadi pemenang. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru tidak mengalami kesulitan dalam hal jalannya proses pembelajaran dengan permainan kuis ranking satu Kimia. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah diberikan informasi tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta telah dilakukan uji coba (simulasi) permainan kuis Ranking satu Kimia. Meskipun guru menghadapi sedikit kendala berupa kondisi kelas yang cukup ribut, namun akhinya semua tidak terlalu memberi dampak yang fatal terhadap jalannya proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, keberadaan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama pembelajaran dalam kedua kelas eksperimen baik eksperimen 1 dan eksperimen 2 mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam belajar (Arum, 2012). Peningkatan hasil belajar  akan terjadi seiring dengan peningkatan minat dan motivasi belajar karena minat dan motivasi belajar berkorelasi positif dengan prestasi belajar (Slameto, 2003). Motivasi belajar akan menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa, dimana siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik akan menunjukkan usaha belajar yang baik dan tentunya akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2013) yang menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar (Sulistiyowati, 2010; Yantina, 2011; Dewi, 2012). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Moreno, Hincapie, dan Alzate (2014) bahwa aktivitas belajar siswa ke arah positif dimana pembelajaran berbasis game dapat menumbuhkan semangat belajar pada siswa, game sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang membangun konsep bagi siswa. Hal lain juga diperkuat dari hasil penelitian oleh Daubenfeld dan Zenker (2014) bahwa pembelajaran berbasis game dapat berkontribusi terhadap rangsangan dan peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran serta ada korelasi positif antara penerapan pembelajaran berbasis game terhadap hasil belajar setelah evaluasi.
Keberadaan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama pembelajaran dalam kelas eksperimen 2 menjadi gambaran bahwa permainan kuis Ranking 1 Kimia mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam belajar (Arum, 2012). Peningkatan hasil belajar  akan terjadi seiring dengan peningkatan minat dan motivasi belajar karena minat dan motivasi belajar berkorelasi positif dengan hasil belajar (Slameto, 2003). Pernyataan ini dipertegas dari hasil penelitian oleh Stringfield dan Kramer (2013) bahwa pembelajaran berbasis game memiliki efek positif pada hasil belajar, kebiasaan belajar, dan minat siswa dalam belajar kimia.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dan motivasi belajar kimia materi koloid antara siswa yang diajarkan dengan media chemopoly game dan media permainan rangking satu.
Saran
Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan dua variabel yaitu pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar. Dari hasil penelitian dan pembahasan ini disarankan kepada peneliti berikutnya agar dilakukan penelitian lanjutan dengan mengkomparasikan media chemopoly atau media rangking satu dengan media  yang lain pada pokok bahasan ini.
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