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BERBANTUAN MIND MAP TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA MATERI 

TERMOKIMIA SISWA KELAS XI IPA  

SMAN 6 MATARAM 

Oleh: 

 

Putradi1), Sukib2), Syarifa Wahidah Al-Idrus2) 

1)Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia  
2)Dosen FKIP Program Studi Pendidikan Kimia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 

Jln. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 623873 Pes. 122 Fax. 634918 Mataram 83125 

Email: Putradi1994@gmail.com 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

quantum learning tipe TANDUR berbantuan mind map terhadap hasil belajar kimia materi 

termokimia siswa kelas XI IPA SMAN 6 Mataram. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu 

dengan rancangan penelitian menggunakan posttest only control group design. Populasi 

penelitian yaitu seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 6 Mataram yang berjumlah 177 siswa yang 

terbagi menjadi empat kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling sehingga didapatkan kelas sampel yaitu kelas XI IPA 4 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen dilakukan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran quantum  learning tipe TANDUR berbantuan 

mind map sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t bentuk separated varians 

pada taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa thitung > ttabel ( 2,23 < 1,99) yang berarti bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran quantum learning tipe TANDUR berbantuan mind map berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar kimia materi termokimia siswa kelas XI IPA 

SMAN 6 Mataram. 

 

Kata Kunci : quantum learning tipe TANDUR, mind map, dan   hasil belajar. 

Abstract. This research aimed to determine the effect of quantum learning model type 

TANDUR application supported by mind map toward the chemical learning outcome on the 

thermochemical topic of students grade XI IPA of SMAN 6 Mataram. This research was a 

quasy experimental with posttest only control group design. The research populations were all 

students of grade XI IPA of SMAN 6 Mataram consisting of 177 students who distributed into 

4 classes. The sampling technique used in this research was simple random sampling technique 

and XI IPA 4 served as the experiment class, whereas XI IPA 2 served as the control class. The 

experiment class used quantum learning model type TANDUR supported by mind map while 

the control class used conventional model. The hypothesis tested using t-test separated variant 

type at significant level of 5% showed that t-count is higher than t-table (2,23 > 1,99) which 

means that alternative hypothesis (Ha) was accepted and nol hypothesis (H0) was rejected. 

Based on this result, it can be concluded that quantum learning model type TANDUR 

application supported by mind map gives a positive and significance effect to the chemical 

learning outcome on the thermochemical topic of students grade XI IPA SMAN 6 Mataram. 

Keywords : quantum learning type TANDUR, mind map, and learning outcome. 
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PENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang susunan, komposisi, 

struktur, sifat-sifat dan perubahan materi 

serta perubahan energi yang menyertai 

perubahan tersebut (Syukri, 1999). 

Menurut Pandley dalam Suyanti (2010) 

banyaknya konsep kimia yang bersifat 

abstrak yang harus diserap siswa dalam 

waktu relatif terbatas menjadikan ilmu 

kimia merupakan salah satu mata pelajaran 

sulit bagi siswa sehingga banyak siswa 

gagal dalam belajar kimia. 

Berdasarkan hasil observasi selama 

pelaksanaan program pengalaman lapangan 

(PPL) pada kelas X di SMAN 6 Matram 

menunjukkan bahwa hasil belajar kimia 

siswa masih rendah, dengan presentase 

ketuntasan klasikan masih dibawah 50%. 

Rendahnya nilai hasil belajar siswa 

kemungkinan disebabkan oleh proses 

pembelajaran yang dilakukan. Ketertarikan 

siswa terhadap pelajaran kimia sangat 

rendah karena siswa beranggapan bahwa 

materi kimia terkesan sulit dipahami, 

abstrak dan membosankan sehingga 

konsentrasi siswa untuk memperhatikan 

penjelasan materi selama proses 

pembelajaran juga kurang baik. Siswa tidak 

aktif dalam pembelajaran karena siswa 

tidak dituntut untuk terlibat langsung dan 

siswa hanya mendengarkan informasi yang 

disampaikan oleh guru (teacher centered). 

Berdasarkan permasalahan di atas 

maka perlu diadakan pembaruan dalam 

strategi pembelajaran yang dilaksanan di 

kelas. Salah satu upaya yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran kimia di sekolah yaitu 

perlu adanya model pembelajaran inovatif 

yang dapat memberikan aktivitas maupun 

motivasi agar terjadi interaksi antara guru 

dan siswa yang lebih baik. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan guna 

mengatasi masalah di atas adalah model 

pembelajaran quantum learning tipe 

TANDUR (tumbuhkan, alami, namai, 

ulangi, rayakan) berbantuan mind map. 

Mind map merupakan metode mencatat 

yang dapat mengoftimalkan fungsi otak kiri 

dan kanan, yang kemudian dalam 

aplikasinya sangat membantu dalam 

memahami masalah dengan cepat karena 

telah terpetakan (Sugiarto, 2011). 

Menurut Sa’ud (2010) 

mendefinisikan bahwa model Quantum 

Learning mengkonsep tentang bagaimana 

menata pentas lingkungan belajar yang 

tepat yaitu penataan situasi lingkungan 

belajar yang optimal baik secara fisik 

maupun mental. Sedangkan Winkel (1996) 

menyatakan quantum learning pada 

prinsipnya membelajarkan siswa dalam 

suasana yang dapat mengembangkan faktor 

internal yakni motivasi dan mendukung 

secara psikologis faktor eksternal. Pada saat 

motivasi tumbuh dan berkembang maka 

dapat memberikan peran dalam 

meningkatkan gairah, semangat, rasa 

senang dalam belajar sehingga siswa yang 

termotivasi memiliki lebih banyak energi 

untuk melaksanakan belajar. Langkah-

langkah yang dapat diterapkan dalam 

model quantum learning menurut Kosasih 

dan Sumarna (2013) adalah (1) kekuatan 

AMBAK, (2) penataan lingkungan belajar 

(3) memupuk sikap juara, (4) 

membebaskan gaya belajar (5) 

membiasakan mencatat (6) membiasakan 

membaca, (7) jadikan anak lebih kreatif, (8) 

melatih kekuatan memori. Dan untuk 

menunjang model quantum learning dapat 

digunakan kerangka “TANDUR” yang 

merupakan akronim dari tumbuhkan, alami, 

namai, demonstrasi, ulangi, rayakan (De 

Porter, 2010). 

De Porter (2013) menyatakan 

keunggulan dan kelemahan dari model 

quantum learning. Adapan keunggulan dari 

model quantum learning diantaranya: a) 

pembelajaran quantum menekankan 

perkembangan akademik dan keterampilan; 

b) guru dapat menyatu dan berbaur dengan 

siswa sehingga guru lebih memahami 

siswa, serta dapat menjadi modal utama 

yang luar biasa untuk mewujudkan metode 

pembelajaran yang lebih efektif yaitu 
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pembelajaran yang lebih menyenangkan; c) 

penyajian pelajarannya secara alami, guru 

mengupayakan berbagai interaksi dan 

menyingkirkan hambatan belajar dengan 

tepat sehingga siswa dapat belajar dengan 

mudah dan nyaman; d) memusatkan 

perhatian pada interaksi yang bermutu dan 

bermakna, sehingga siswa akan mengingat 

dan mudah menerapkan kembali apa yang 

telah dipelajarinya. Adapun kelemahan dari 

metode quantum learning, yakni: a) 

membutuhkan pengalaman nyata; b) waktu 

yang cukup lama untuk menumbuhkan 

motivasi belajar; c) kesulitan 

mengidentifikasi keterampilan siswa. 

Mind map sebagai suatu media 

pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan (Naim, 2009). Kelebihan atau 

keunggulan mind map adalah: a) dapat 

mengemukakan pendapat secara bebas; b) 

dapat bekerjasama dengan teman lainnya; 

c) catatan lebih padat dan jelas; d) catatan 

lebih terfokus pada materi; e) memudahkan 

melihat gambaran keseluruhan; f) 

pengkajian ulang bisa lebih cepat; g) 

membantu otak untuk mengatur, 

mengingat, dan membuat hubungan. 

Adapun kelemahan penggunaan media 

mind map yaitu hanya siswa aktif yang 

terlibat dan tidak sepenuhnya murid belajar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti akan melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Quantum Learning Tipe 

TANDUR Berbantuan Mind Map terhadap 

Hasil Belajar Kimia Materi Termokimia 

Siswa Kelas XI IPA SMAN 6 Mataram”. 

Tujuan penelitian ini ditetapkan 

berdasarkan rumusan dan batasan masalah 

di atas. Adapun penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh model pembelajaran quantum 

learning tipe TANDUR berbantuan mind 

map terhadap hasil belajar kimia materi 

termokimia siswa kelas XI IPA SMAN 6 

Mataram. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu melalui 

penerapan model pembelajaran ini 

diharapkan siswa dapat meningkatkan 

minat dan hasil belajar kimia sehingga ada 

perubahan pada diri siswa dari aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan 

siswa dapat lebih tertarik dalam belajar 

kimia serta sebagai bahan referensi peneliti 

dalam upaya untuk terus mengadakan 

perbaikan dan peningkatan keterampilan 

mengajar di kelas 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

sekolah SMAN 6 Mataram pada semester I 

(ganjil) Tahun Ajaran 2017/2018 selama 

satu bulan (September-Oktober 2018). 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian eksperimen semu dengan 

rancangan posttest only control group 

design. Tes akhir bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen setelah 

dilakukan perlakuan. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas sampel, yaitu satu 

kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas 

lainnya sebagai kelas eksperimen. 

Perlakuan yang diberikan pada kelas 

eksperimen yaitu pembelajaran kimia 

dengan menggunakan model pembelajaran 

quantum learning tipe TANDUR 

berbantuan mind map sedangkan 

sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model pemebelajaran 

langsung (ceramah dan tanya jawab). Pada 

akhir penelitian, untuk mendapatkan data 

akhir, dilakukan posttest terhadap kedua 

kelas.  

 Terdapat dua variabel penelitian 

yaitu variabel bebas dan vaiarbel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran quantum learning tipe 

TANDUR berbantuan mind map dan model 

pembelajaran langsung. Sedangkan, 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa pada materi termokimia 

kelas XI IPA SMAN 6 Mataram. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 6 Mataram yang 

berjumlah 177 siswa. 
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Tahapan persiapan penelitian 

dimulai dari penyusunan instrumen dan uji 

coba instrumen. Sebelum uji coba 

instrument dilakukan validasi instrumen 

dimana validasi yang pertama adalah 

validasi ahli. Selanjutnya soal akan di uji 

coba pada kelas diluar sampel untuk 

mengetahui validitas soal yang diukur 

dengan rumus koefisien point biserial.  Uji 

kedua adalah reliabilitas soal. Reliabilitas 

soal diukur menggunakan KR-20 dengan 

kriteria tertentu. Peningkatan hasil belajar 

akan diobservasi berdasarkan niai post-test 

dengan melihat sejauh mana peningkatan 

nilai hasil belajar yang dihitung 

menggunakan uji beda (uji-t). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran 

quantum learning tipe TANDUR 

berbantuan mind map terhadap hasil belajar 

kimia materi termokimia siswa kelas XI 

IPA SMAN 6 Mataram. Penelitian ini 

dilakukan pada kelas XI IPA SMAN 6 

Mataram tahun ajaran 207/2018. Data hasil 

belajar setelah dilakukan perlakuan 

disajikan pada Tabel 1 

Tabel 1. Hasil post-test kelas sampel 

Kelas Sampel 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah Siswa 39 39 

Nilai Tertinggi 100 95 

Nilai Terendah 25 25 

Nilai Rata-rata 68,08 60,13 

%Ketuntasan 

Klasikal 
41,03% 25,64% 

Standar Deviasi 273,18 223,01 

 

 Hasil belajar siswa selanjutnya diuji 

menggunakan uji homogenitas, uji 

normalitas sebgai uji prasyarat untuk 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji beda (Uji-t). 

 Uji homogeninitas (uji-F) sebagai 

penentu apakah varians data kedua sampel 

bersifat homogen. Uji F filakukan dengan 

cara membandingkan varians data kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

varians unuk kelas eksperimen sebesar 

273,18 sedangkan kelas kontrol sebesar 

223,01 sehingga nilai Fhitung yang 

didapatkan sebesar 1,22. Harga Fhitung 

kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel 

pada taraf signifikan 5% sebesar 1,71. Jadi, 

Fhitung < Ftabel maka varians data kedua 

sampel homogen. 

 Normalitas data sebagai uji 

prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis, 

dilakukan tes untuk mengukur kemampuan 

siswa setelah mendapat materi (post-tes) 

data diuji normalitasnya menggunakan 

rumus chi-kuadrat. Besarnya nilai chi 

kuadrat untuk kelas eksperimen (XI IPA 4) 

diperoleh nilai χ2
hitung sebesar 9.76 

sedangkan untuk nilai χ2
hitung dari kelas 

kontrol sebesar 5,25. Seluruh nilai tersebut 

kemudian dikonsultasikan dengan harga 

(χ2
tabel) pada taraf signifikan 5% yaitu 

sebesar 11,070, sehingga diperoleh sebaran 

data χ2
hitung < χ2

tabel baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol, yang berarti bahwa 

sebaran data hasil penelitian terdistribusi 

normal. 

Adapun setelah data kedua sampel 

diuji prasyarat dan diketahui homogen dan 

normal diajukan metode perhitungan uji 

hipotesis menggunakan uji beda (uji-t). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai thitung sebesar 2,23 yang selanjutnya 

dikonsultasikan dengan nilai ttabel pada taraf 

signifikan 5% sebesar 1,99 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa thitung > ttabel (2,23>1,99), 

hal ini menunjukkan bahwa uji hipotesis 

menerima hipotesis alternatif (Ha) dan 

menolak (Ho) yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh penerapan model pembelajaran 

quantum learning tipe TANDUR 

berbantuan mind map terhadap hasil belajar 

kimia materi termokimia siswa kelas XI 

IPA SMAN 6 Mataram. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian oleh Widiantari (2012) dengan 

menggunakan model pembelajaran 

TANDUR berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar IPA siswa dengan 

kecenderungan sebagian besar skor siswa 
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tinggi. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran siswa diberikan kesempatan 

untuk aktif membangun pengetahuannya 

sendiri. Model pembelajaran TANDUR 

juga memastikan bahwa siswalah yang 

mengalami pembelajaran, berlatih, dan 

menjadikan isi pembelajaran nyata bagi 

siswa. Guru hanya berupaya menciptakan 

pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan dengan mengacu kepada 

kemampuan observasi sebagai pusat 

pembelajaran supaya siswa dapat 

menunjukkan respon yang positif terhadap 

proses belajar dan berperan aktif dalam 

pembelajaran.  

Pratiwi et al. (2017) menyatakan 

pembelajaran quatum learning lebih 

berorientasi pada cara membelajarkan 

siswa agar siswa ikut berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa tidak 

pasif pada saat mengikuti proses 

pembelajaran. Model pembelajaran 

quantum learning menjadikan siswa lebih 

termotivasi dalam belajar karena belajar 

akan menjadi suatu proses yang 

menyenangkan bagi peserta didik. 

Pembelajaran quantum learning merupakan 

pembelajaran yang menjadikan suatu 

proses pembelajaran lebih bermakna 

sehingga peserta didik akan dapat 

memahami materi yang diajarkan oleh 

guru. 

Penggunaan peta pikiran (mind 

map) dalam pembelajaran telah 

mempermudah siswa dalam memahami 

materi pelajaran karena mereka jadi 

mengetahui arah pembelajaran yang 

dilakukan kemana dan mengetahui kaitan 

atau hubungan antara materi satu dengan 

materi yang lain. Dengan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student 

centered) akan membantu siswa dalam 

mengingat dan memahami materi dalam 

jangka panjang sehingga pembelajaran 

bermakna dalam proses pendidikan dapat 

tercapai. Berbeda dengan kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran 

langsung dengan masih menjadikan guru 

menjadi pusat pembelajaran (teacher 

centered) yang hanya menyampaikan 

informasi dan siswa hanya mendengarkan 

tanpa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Proses pembuatan mind map 

mendorong siswa untuk memasukkan 

gambaran umum dan kaitan antar konsep 

materi ke otak kirinya. Penerapan mind 

map dalam pembelajaran kimia kelas 

eksperimen membuat siswa lebih mudah 

dalam memahami dan mengingat materi 

yang telah disusun menjadi bentuk mind 

map. Hal ini tampak pada sebagian besar 

hasil karya mind map siswa yang 

menunjukkan adanya garis-garis 

penghubung antar konsep. Otak kanan 

siswa juga bekerja dalam membubuhi 

sketsa tersebut dengan kesan-kesan artistik 

yang muncul selama proses penggambaran 

antar konsep. Mind map membuat materi 

kimia mudah diingat karena setiap 

poin/konsep materi memiliki bentuk visual 

yang digambarkan secara kreatif dengan 

tema tertentu. Kesan visual tersebut akan 

tertanam dalam otak kanannya. Akibatnya, 

siswa mudah mengingat materi yang ia 

gambarkan sendiri dalam mind map, 

selanjutnya akan bermanfaat pada saat 

siswa mengerjakan soal evaluasi materi 

(posttest) (Kurniawati, 2014). 

Adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol dipengaruhi oleh perbedaan 

perlakuan model pembelajaran yang 

diterapkan. Model pembelajaran quantum 

learning tipe TANDUR berbantuan mind 

map memberikan pengaruh positif terhadap 

pembelajaran kimia. Hal ini terbukti pada 

peningkatan peran aktif siswa pada 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Temuan yang muncul selama kegiatan 

belajar mengajar antara lain: 1) kegiatan 

belajar mengajar di kelas yang berpusat 

pada siswa (student centered) sehingga 

siswa aktif dalam proses pembelajaran baik 

dalam diskusi kelompok, presentasi, tanya 

jawab, dan permainan (games). Kegiatan 

ini dapat melatih siswa dalam bekerja sama 

dan menumbuhkan semangat kebersamaan 

di dalam kelompok belajar. 2) suasana 
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pembelajaran santai, menyenangkan, dan 

sesuai dengan keinginan siswa sehingga 

membuat siswa nyaman dalam belajar. Hal 

ini terlihat dari semangat dan antusiasme 

siswa dalam mengikuti pelajaran terus 

mengalami peningkatan. Pemberian hadiah 

di akhir pembelajaran membuat siswa tetap 

semangat dalam belajar dan  meningkatkan 

rasa percaya diri siswa. 3) penggunaan peta 

pikiran dalam merangkum materi dapat 

mempermudah siswa dalam mengingat dan 

memahami materi yang dipelajari sehingga 

pembelajaran efektif dapat tercapai. 4) 

penerapkan model quantum learning tipe 

TANDUR berbantuan mind map (peta 

pikiran) dalam proses belajar mengajar 

dapat meningkatkan pencapaian hasil 

belajar. 

Adapun kendala-kendala yang 

ditemukan selama kegiatan pembelajaran 

antara lain: pelaksanaan model quanum 

learning tipe TANDUR berbantuan mind 

map membutuhkan waktu yang lama untuk 

mampu diterapkan pada siswa, terutama 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa. Kemampuan peneliti dalam 

pengelolaan kelas dan manajemen waktu 

yang masih rendah juga menjadi kendala 

penelitian. Selain itu untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan membutuhkan keahlian dan 

pengalaman yang nyata guru. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran quantum learning tipe 

TANDUR berbantuan mind map terhadap 

hasil belajar kimia materi termokimia siswa 

kelas XI IPA SMAN 6 Mataram.  

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yaitu: 

1) Model pembelajaran quantum 

learning tipe TANDUR berbantuan 

mind map dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif model 

pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar kimia siswa pada 

materi termokimia. 

2) Sebaiknya untuk peneliti 

selanjutnya, sebelum diterapkannya 

model quantum learning tipe 

TANDUR berbantuan mind map 

didalam kelas, perlu dilakukan 

sosialisasi terlebih dahulu mengenai 

model pembelajaran yang 

digunakan, sehingga siswa 

mengetahui dengan baik langkah-

langkah yang akan dilakukan saat 

pembelajaran 

3) Penelitian ini hanya melihat 

pengaruh Model pembelajaran 

quantum learning tipe TANDUR 

berbantuan mind map terhadap hasil 

belajar dalam ranah kognitif, 

sehingga bagi peneliti lainnya dapat 

dikembangkan pengujian hasil 

belajar dalam ranah psikomotor dan 

afektif. 
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