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Abstract- This study aims to determine: (1) the influence of quantum learning model with physics card 

game technique (X1) to learning outcomes of science (Y); (2) the influence of motivation (X2) to learning 

outcomes of science (Y); (3) the interaction effect between (X1) and (X2) to (Y). The type of this research is 

experimental research with 2 x 2 factorial design. The population in this study is all student’s of class 

VIII SMP Negari 10 Mataram year lesson 2017/2018. The sample was taken using cluster random 

sampling technique and obtained class VIII-J as experimental class and class VIII-I as control class. 

Data were taken using multiple choice test to know learning outcomes and questionnaire to know 

motivation. The results data were analyzed using two way variance analysis (anava) with 5% significant 

level. The result shows that Fcount for influence (X1) = 4.89; (X2) = 33.75; and the interaction between (X1) 

with (X2) is 0.24 with Ftable = 4.01. For the effects of (X1) and (X2) there is Fcount ≥ Ftable whereas the 

interaction effect between (X1) and (X2) is obtained Fcount < Ftabel. Based on the result of the analysis, it 

can be concluded that: (1) there is influence of quantum learning model with physics card game 

technique to students learning outcomes of science; (2) there is influence of motivation to students 

learning outcomes of science; (3) no there is an interaction effect between the learning model and the 

motivation of students' learning outcomes. 
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PENDAHULUAN 

IPA merupakan kombinasi dua unsur 

utama, yaitu proses dan produk yang tidak 

dapat terpisahkan (Tim Penulis, 2017). IPA 

sebagai proses meliputi keterampilan proses 

dan sikap ilmiah yang diperlukan untuk 

memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan dan IPA sebagai produk berupa 

kumpulan pengetahuan yang meliputi fakta, 

konsep, generalisasi, prinsip, teori dan 

hukum. IPA merupakan hasil kegiatan 

manusia berupa pengetahuan, gagasan dan 

konsep yang terorganisir tentang alam sekitar 

yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah.  

Hasil wawancara dengan peserta didik 

sebagian besar menyatakan bahwa pelajaran 

IPA merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

membosankan karena banyaknya teori-teori 

dan konsep-konsep yang susah untuk 

dimengerti serta rumus yang terdapat dalam 

pembelajaran fisika. Hasil observasi dikelas 

menunjukkan dalam proses pembelajaran 

metode yang digunakan masih sering 

menekankan penggunaan ceramah sehingga 

yang lebih aktif dalam proses pembelajaran 

adalah guru sedangkan peserta didik 

cenderung pasif dan aktivitas peserta didik 

hanya mencatat dan mendengarkan informasi 

yang disampaikan oleh guru. Sedangkan hasil 
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wawancara dengan Guru IPA di SMP Negeri 

10 Mataram, menyatakan bahwa peserta 

didik kurang bersemangat dalam belajar dan 

kurang aktif dalam proses pembelajaran dan 

mudah sekali lupa dengan apa yang sudah 

dijelaskan. Selain hal tersebut bahwa 

sebagian besar peserta didik nilai mata 

pelajaran IPA tidak mencapai KKM yang 

diterapkan sekolah. Nilai mata pelajaran IPA 

terdiri dari fisika, biologi, dan kimia sehingga 

sulit untuk mengetahui pada pelajaran mana 

letak nilai peserta didik kurang. 

Hasil belajar tersebut memberikan 

gambaran mengenai tingkat penguasaan 

materi IPA peserta didik belum sesuai 

dengan yang diharapkan pada tujuan 

pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa tugas 

guru sebagai pendidik belum tercapai dalam 

memberikan semangat atau motivasi untuk 

mendorong peserta didik untuk lebih giat lagi 

belajar. Sebagai pendidik harus mengetahui 

bagaimana caranya untuk membuat peserta 

didik lebih giat dan mau untuk belajar, 

sedangkan untuk memaksa peserta didik agar 

mengerti dengan apa yang disampaikan oleh 

pendidik rasanya sangat sulit karena setiap 

peserta didik mempunyai cara berpikir 

masing-masing yang sulit untuk para 

pendidik mengetahuinya. Dalam proses 

pembelajaran yang paling penting adalah 

bagaimana cara seorang pendidik memberi 

motivasi kepada peserta didik agar dapat 

meningkatkan keinginan peserta didik untuk 

belajar dengan sungguh-sungguh.  

Motivasi sangat penting dalam 

melakukan segala sesuatu termasuk dalam 

belajar, tanpa ada motivasi peserta didik 

dalam belajarnya kurang semangat karena 

tidak ada yang mendorongnya untuk belajar. 

Salah satu cara yang efektif digunakan untuk 

memberikan motivasi kepada peserta didik 

yaitu dengan membuat pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan dengan harapan 

dapat menghilangkan rasa bosan pada peserta 

didik dalam  belajar sehingga peserta didik 

dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Guru harus bisa  membuat 

pembelajaran yang lebih menarik agar dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

Guru bisa memamfaatkan media yang dapat 

membantu dalam sebuah materi 

pembelajaran sehingga terciptalah suasana 

belajar menyenangkan. Media memiliki 

beberapa mamfaat dalam proses 

pembelajaran, salah satunya adalah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Nana 

dan Rivai (2010) pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

Permainan adalah salah satu bentuk media 

pembelajaran. Permainan  memiliki 

kelebihan antara lain sebagaimana yang 

disebutkan Arief (2012) permainan adalah 

suatu yang menyenangkan untuk dilakukan; 

sesuatu yang menghibur. Permainan menjadi 

menarik sebab di dalamnya ada unsur 

kompetisi, ada keragu-raguan karena kita 

tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang 

kalah.  

Ditinjau dari kelebihan tersebut, media 

permainan apabila diterapkan dalam 

pembelajaran IPA maka peserta didik akan 

merasakan bahwasanya belajar IPA itu 

menyenangkan dan diharapkan bisa 

menimbulkan motivasi belajar peserta didik. 

sebagaimana Surahmadi (2016) melakukan 

penelitian yang berjudul “penerapan teknik 

permainan kartu pinter untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar IPA”.  



Selain teknik permainan perlu 

diterapkan model pembelajaran yang menarik 

agar peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajarnya. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat memacu 

keaktifan peserta didik model pembelajaran 

quantum yang mendukung pembelajaran 

PAKEM  (partisipatif, aktif, kreatif, efektif,  

dan menyenangkan). Sebagaimana Indrasati 

(2013) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Quantum Teaching 

Disertai LKS Berbasis Kartu Fisika Terhadap 

Hasil dan Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Fisika di SMA”.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan 

beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, peneliti mencoba untuk 

mengambil judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Quantum Dengan Teknik 

Permainan Kartu Fisika Terhadap  Hasil 

Belajar IPA Ditinjau Dari Motivasi Peserta 

Didik SMP Negeri  10 Mataram”. Penelitian 

ini  diharapkan mampu meningkatkan 

motivasi belajar sehingga hasil belajar pada 

peserta didik SMP Negeri 10 Mataram dapat 

meningkat. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Quantum dengan 

Teknik Permainan Kartu 

Saud dalam Rusman (2011) 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

quantum merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran 

PAKEM. Model pembelajaran quantum 

adalah suatu model pembelajaran yang 

menyenangkan yang dapat memacu peserta 

didik untuk lebih lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Rokhmat (2009) menyatakan 

alat permainan edukatif adalah bentuk 

permainan yang berisi tentang pesan ilmu 

pengetahuan yang mengandung unsur 

edukasi atau pendidikan. 

Model pembelajaran quantum dengan 

teknik permainan kartu dalam penelitian ini 

adalah penggabungan antara model 

pembelajaran quantum dengan teknik 

permainan kartu agar dalam proses 

pembelajaran tercipta suasana yang 

menyenangkan dan peserta didik lebih aktif. 

Penyajian materi yang diterapkan dalam 

penelitian menggunakan model quantum 

dengan teknik permainan terdiri dari 6 

langkah, yaitu: (1) Tumbuhkan, penumbuhan 

minat dilakukan oleh guru dengan cara 

menyajikan media yang berkaitan dengan 

getaran seperti bandul sederhana dan 

penggaris. (2) Alami, pada tahap ini, peserta 

didik melakukan demonstrasi yang berkaitan 

dengan getaran dan gelombang. (3) Namai, 

pada tahap ini, peserta didik diajak 

melakukan diskusi dengan kelompok masing-

masing untuk menemukan konsep-konsep 

getaran dan gelombang. (4) Demonstrasi, 

pada tahap ini, peserta didik bermain kartu 

dengan anggota kelompoknya sambil 

memperhatikan aturan-aturan dalam 

permainan. (5) Ulangi, pada tahap ini, 

diadakan kompetisi antar kelompok dalam 

melakukan permainan. (6) Rayakan, pada 

tahap ini, kelompok yang berhasil menjadi 

pemenang akan diberi penghargaan oleh 

guru. 

B. Motivasi 

Secara harfiah, motivasi berarti 

pemberian motif. Kata "motif", diartikan 

sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu 

(sardiman, 2014). Donni (2017) menyatakan 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya 



penggerak di dalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar sehingga 

tujuan pembelajaran yang dikehendaki dapat 

tercapai. Uno (2014) menyatakan indikator 

motivasi belajar sebagai berikut: (1) hasrat 

dan keinginan berhasil; (2) dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar; (3) harapan dan 

cita-cita masa depan; (4) penghargaan dalam 

belajar; (5) kegiatan yang menarik dalam 

belajar; (6) lingkungan belajar yang kondusif. 

C. Hasil Belajar  

Slameto (2010) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Yudhawati (2011) menyatakan hasil dari 

proses pembelajaran ialah perubahan prilaku 

individu. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran ialah prilaku keseluruhan yang 

mencakup aspek kognitif, afektif dan 

motorik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII 

SMPN 10 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018. Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen, dengan desain faktorial 2 x 2, 

seperti pada Tabel 1. 

Tabel. 1 Desain Penelitian Faktorial 2 x 2 

Model (B) 

 

 

 Motivasi (A) 

Quantum Teknik 

Permainan Kartu 

(B1) 

Konvensional  

(B2) 

Tinggi (A1) A1B1 A1B2 

Rendah (A2) A2B1 A2B2 

Setyosari (2013) 

Terdapat empat variabel dalam 

penelitian ini, yaitu variabel bebas, terikat, 

moderator, dan kontrol. Variabel bebasnya 

adalah model pembelajaran quantum dengan 

teknik permainan kartu dan model 

pembelajaran konvensional, variable 

terikatnya adalah hasil belajar IPA, variable 

moderatornya adalah motivasi peserta didik, 

dan variable kontrolnya adalah guru yang 

mengajar, materi ajar, dan waktu 

pembelajaran. 

Sampel diambil menggunakan teknik 

cluster random sampling dan diperoleh kelas 

VIII-I sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-J 

sebagai kelas eksperimen. 

Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah tes pilihan ganda untuk mengetahui 

hasil belajar dan angket untuk mengetahui 

motivasi belajar peserta didik. Setelah diuji 

validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda soal diperoleh 20 soal yang 

digunakan untuk pilihan ganda dan 20 

pernyataan angket motivasi. Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis 

varians (anava) dua jalur dengan syarat data 

terdistribusi normal dan homogen. 

HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini disajikan data 

berupa motivasi dan hasil belajar dalam 

ranah kognitif.  

A. Data Motivasi 

Data motivasi diperoleh dengan metode 

angket, kemudian dikelompokkan dalam 

kategori motivasi belajar tinggi dan rendah 

seperti yang tertera pada tabel 2.  

Tabel 2 Data Motivasi Kedua Kelompok Sampel 

Data 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah Peserta Didik 32 30 

Skor Tertinggi 96 92 

Skor Terendah 53 65 

Rata-rata Motivasi 79,28 77,1 

Jumlah Peserta Didik 

kategori Tinggi 
17 16 

Jumlah Peserta Didik 

kategori Rendah 
15 14 



Pengelompokkan kategori ini 

berdasarkan pada rata-rata motivasi belajar 

pada setiap kelas sehingga didapatkan jumlah 

peserta didik yang memiliki motivasi tinggi 

pada kelas eksperimen sebanyak 17 pada 

kelas kontrol sebanyak 16 sedangkan yang 

memiliki motivasi rendah pada kelas 

eksperimen sebanyak 15 pada kelas kontrol 

sebanyak 14. 

B. Data Kemampuan Awal 

Data kemampuan awal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data nilai ujian 

mid semester seperti pada tabel 3.  

Tabel 3 Kemampuan Awal Kedua sampel 

Data 

Kemampuan Awal 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah peserta didik 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Rata-rata 

32 

86 

30 

57,34 

30 

82 

30 

55,83 

Rata-rata nilai kemampuan awal kelas 

eksperimen dan kontrol masing-masing 

adalah 57,34 dan 55,83. Artinya kedua kelas 

ini memiliki beda nilai rata-rata yang cukup 

kecil yaitu 1,51. 

C. Data Tes Akhir (posttest) 

Tes akhir dilakukan setelah semua 

perlakuan diberikan pada kedua kelas untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik. Kelas 

eksperimen  memiliki nilai rata-rata tes akhir 

yang lebih tinggi dari kelas kontrol. Selisih 

nilai rata-rata kedua kelas tersebut adalah 

4,39. Hasil akhir peserta didik pada kedua 

kelas disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Tes Akhir Kedua sampel 

Data 

Tes Akhir 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah peserta didik 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Rata-rata 

32 

85 

45 

64,06 

30 

80 

40 

59,67 

Rata-rata nilai hasil belajar kognitif 

peserta didik yang memiliki motivasi dengan 

kategori tinggi  dan rendah pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Rata-

rata hasil belajar pada setiap kategori tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Nilai Rata-rata pada Tiap Kategori  

Motivasi 

(A) 

Model Pembelajaran (B) 

Quantum Teknik 

Permainan Kartu (B1) 

Konvensional 

(B2) 

Tinggi (A1) 

Rendah (A2) 

69,12 

58,33 

65,63 

52,86 

D. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui data berasal dari sampel yang 

homogen atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas digunakan uji varians dengan 

taraf signifikan 5%. Hasil perhitungan uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal  

Kelas Varians Fhitung Ftabel Ket. 

Eksperimen  

Kontrol 

197,33 

215,11 
1,090 1,835 Homogen 

E. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk 

pemilihan uji statistik yang digunakan dalam 

menentukan hipotesis penelitian. Hasil uji 

normalitas data tes akhir dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas Data Tes Akhir  

Kelas 𝝌𝟐
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝝌𝟐

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Ket. 

Eksperimen  

Kontrol 

1,390 

3,812 
11,07 Normal 

F. Uji Hipotesis 

Data terdistribusi normal dan homogen 

sehingga uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji statistik parametrik. Uji statistik 

parametrik yang digunakan adalah anava dua 

jalan. Uji anava dua jalan dengan taraf 

signifikansi 5%. Hasil analisis uji hipotesis 

menggunakan anava dua jalan dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

 

 



Tabel 8 Rangkuman Anava Dua Jalan 

Sumber Fhitung α Ftabel 

Motivasi  (A) 33,75 0,05 4,01 

Model  (B) 4,89 0,05 4,01 

Interaksi (AB) 0,24 0,05 4,01 

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan hasil 

uji hipotesis sebagai berikut. 

Uji Hipotesis 1 

Diperoleh Fhitung = 4,89 sedangkan 

Ftabel = 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

Fhitung ≥ Ftabel, dengan demikian H01 

ditolak dan Ha1 diterima, artinya ada 

pengaruh model pembelajaran quantum 

dengan teknik permainan kartu fisika 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik. 

 

 
Gambar 1 Nilai Rata-rata Kedua Kelas 

Uji Hipotesis 2 

Diperoleh Fhitung = 33,75 sedangkan 

Ftabel = 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

Fhitung  ≥ Ftabel, dengan demikian H02 ditolak 

dan Ha2 diterima, artinya ada pengaruh 

motivasi terhadap hasil belajar IPA peserta 

didik. 

 
Gambar 2 Nilai Rata-rata pada Tiap Kategori. 

Uji Hipotesis 3 

Diperoleh Fhitung = 0,24 sedangkan 

Ftabel = 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

Fhitung  ≤ Ftabel, dengan demikian Ha3 

ditolak dan H03 diterima, artinya tidak ada 

pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran quantum teknik permainan 

kartu fisika dengan motivasi terhadap hasil 

belajar IPA peserta didik. 

 
Gambar 3 Interaksi antar Model Pembelajaran dengan 

Motivasi 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Model Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar IPA  

Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran 

quantum dengan teknik permainan kartu 

fisika berpengaruh terhadap hasil belajar IPA 

peserta didik. Hal ini bisa terjadi karena 

peserta didik yang diajarkan dengan model 

pembelajaran quantum dengan teknik 

permainan kartu fisika lebih aktif 

dibandingkan dengan peserta didik yang 

diajarkan dengan konvensional. 

Peserta didik pada kelas eksperimen 

dalam proses pembelajaran semuanya aktif 

dikarenakan mereka menganggap bahwa 

mereka seolah-olah tidak belajar melainkan 

mereka hanya bermain kartu dengan 

kelompoknya akan tetapi mereka tidak 

menyadari bahwa mereka belajar konsep-

konsep fisika yang berkaitan dengan getaran 

dan gelombang yang tercantum dalam kartu 

yang mereka mainkan. Peserta didik juga 

lebih aktif bertanya pada guru ataupun teman 



kelompoknya jika belum memahami materi 

yang sedang dipelajari maupun yang belum 

memahami cara bermainnya.  

Pada pertemuan pertama pada kelas 

eksperimen peserta didik dibagi menjadi 6 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 atau 

6 orang dengan alasan karena pada kartu ini 

terdapat 12 kartu soal dapat dimainkan oleh 

kelipatan 12 yaitu 2 orang, 3 orang, 4 orang 

dan 6 orang. Sehingga semua peseta didik 

dalam kelompok dapat bermain bersama-

sama sehingga dari itu semua peserta didik 

aktif belajar sambil bermain. Pada pertemuan 

kedua peserta didik dibagi menjadi 8 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 

orang dengan alasan supaya peserta didik 

lebih nyaman diskusi kelompok sambil 

bermain. Hal ini terbukti dengan proses 

belajar berjalan dengan lancar dan tenang. 

Waktu yang diperlukan untuk bermain 

cukup singkat sehingga permainan dapat 

diulang sampai beberapa kali. Seiring dengan 

pengulangan dalam permainan akan tertanam 

konsep-konsep yang ada pada kartu tersebut 

pada diri peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran juga terdapat kompetisi antara 

kelompok yang bertujuan untuk 

meningkatkan keseriusan dalam belajar atau 

bermain untuk menjadi kelompok yang 

terbaik.  

Peserta didik pada kelas kontrol yang 

diajarkan dengan konvensional pada 

pertemuan pertama guru hanya menjelaskan 

materi di depan kelas akan tetapi hanya 

beberapa peserta didik yang aktif 

mendengarkan penjelasan dari guru dan 

peserta didik yang lain kurang aktif bahkan 

tidak sedikit peserta didik sama sekali tidak 

ada keinginan untuk belajar. Pada saat guru 

memberikan soal untuk dikerjakan hanya 

beberapa orang yang bisa menjawab dengan 

benar padahal soal yang diberikan mirip 

dengan contoh soal yang telah dijelaskan 

oleh guru hanya saja angkanya yang diubah.  

Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar menjadi tiga 

macam yaitu faktor internal, faktor eksternal 

dan faktor pendekatan belajar (Sagala, 2010). 

Faktor pendekatan belajar ini berkaitan 

dengan segala cara dan strategi yang 

digunakan guru dalam memdesain sebuah 

pembelajaran. Cara yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap hasil 

belajar. Penelitian ini menggunakan sebuah 

model yang dirancang untuk meningkatkan 

hasil belajar yaitu model pembelajaran 

quantum. Model pembelajaran quantum 

dalam penelitian ini didukung dengan teknik 

permainan kartu yang dapat menambah 

lingkungan belajar yang menyenangkan, 

sehingga dapat peserta didik tidak merasa 

jenuh dalam belajar, dengan demikian peserta 

didik dapat aktif dalam kelas.  

B. Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil 

Belajar IPA  

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan uji anava dua jalur 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

motivasi tinggi dan rendah terhadap hasil 

belajar peserta didik. Hasil serupa pada 

penelitian yang dilakukan oleh Supardi 

(2012) yang menyatakan motivasi 

berpengaruh terhadap halis belajar kognitif 

paserta didik. 

Pada saat pembelajaran berlangsung 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol peserta didik yang memiliki motivasi 

tinggi dapat terlihat dari ciri-ciri peserta didik 

yang memiliki motivasi tinggi sebagaimana 

yang telah diuraikan pada bab ii diantaranya 

adalah tekun menghadapi tugas artinya 



peserta didik tugusnya belajar. Peserta didik 

yang aktif dan rajin belajar itu artinya dia 

memiliki motivasi tinggi berasal dari dalam 

dirinya. Pada proses pembelajaran di dalam 

kelas peserta didik yang rajin memperhatikan 

dan aktif otomatis hasil belajarnya akan lebih 

baik. Motivasi tidak hanya dari dalam diri 

peserta didik melainkan juga berasal dari luar 

seperti cara yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Cara untuk memotivasi peserta 

didik pada penelitian ini dengan menerapkan 

model pembelajaran quantum dengan teknik 

permainan kartu. 

Motivasi merupakan suatu pendorong 

yang mengubah energi dalam diri seseorang 

ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu (Djamarah, 2011). 

Motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dalam diri peserta didik yang 

dapat menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan belajar demi 

mencapai satu tujuan. Motivasi memegang 

peranan penting dalam memberikan gairah, 

semangat dan rasa senang dalam belajar, 

sehingga peserta didik mempunyai motivasi 

tinggi mempunyai energi yang banyak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

C. Pengaruh Interaksi Antara Model 

Pembelajaran dengan Motivasi. 

Berdasarkan hasil analisis data akhir 

pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan 

hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif 

ditolak. Hal ini menunjukkan tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran quantum 

dengan teknik permainan kartu dengan 

motivasi terhadap hasil belajar IPA peserta 

didik.  

Tidak adanya interaksi antara model 

pembelajaran dengan motivasi dapat dilihat 

dengan jelas pada Gambar 3. Pada gambar 

tersebut terdapat dua buah garis yang yang 

menghubungkan antara model pembelajaran 

quantum dengan pembelajaran konvensional. 

Garis putus-putus adalah garis yang 

menghubungkan model pembelajaran 

quantum dan model pembelajaran 

konvensional pada motivasi dengan kategori 

rendah, sedangkan garis tidak putus-putus 

adalah garis yang menghubungkan model 

pembelajaran quantum dan model 

pembelajaran konvensional pada motivasi 

dengan kategori tinggi. Antara garis putus-

putus dan tidak putus-putus tidak saling 

berpotongan artinya antara model 

pembelajaran dan motivasi tidak terdapat 

interaksi. 

Hal ini dikarenakan oleh rata-rata hasil 

belajar yang diperoleh dari kedua kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada masing-

masing kelompok peserta didik dengan 

motivasi belajar tinggi dan rendah. Peserta 

didik yang menggunakan model 

pembelajaran quantum dengan teknik 

permainan kartu fisika dan model 

pembelajaran konvensional dengan motivasi 

tinggi memiliki nilai rata-rata hasil belajar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

peserta didik yang memiliki motivasi rendah. 

Pembahasan lebih rinci tentang tidak ada 

interaksi antara model pembelajaran dengan 

motivasi belajar dapat dilihat pada Gambar 3 

dan Tabel 5. Nilai rata-rata kelompok peserta 

didik yang diajarkan dengan konvensional 

pada motivasi tinggi (A1B2) lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kelompok peserta didik yang diajarkan 

dengan quantum teknik permainan kartu 

fisika pada motivasi rendah (A2B1). 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada 



bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: (a) terdapat pengaruh model 

pembelajaran quantum dengan teknik 

permainan kartu terhadap hasil belajar IPA 

peserta didik. (b) terdapat pengaruh motivasi 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik. (c) 

tidak terdapat pengaruh interaksi antara 

model pembelajaran dengan motivasi 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik.  

Beberapa saran yang ingin diajukan 

peneliti yaitu: (a) model pembelajaran 

quantum merupakan model alternatif yang 

dapat digunakan guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan agar 

peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. (b) untuk mengoptimalkan 

efektifitas dalam menggunakan model 

pembelajaran quantum sebaiknya perlu ada 

kontrol terhadap aktivitas peserta didik serta 

waktunya. (c) perancangan alat permainan 

untuk model pembelajaran quantum ini 

sebaiknya tidak membahayakan peserta didik 

dalam menggunakannya. (d) permainan kartu 

ini tidak hanya pada materi fisika saja akan 

tetapi dapat dikembangkan dengan materi 

yang lain dan dengan desain yang lebih 

menarik. 
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