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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KUANTUM 

DAN TEKNIK MERANGKUM TERHADAP PENALARAN MAHASISWA 

I Gede Astawan dan Ni Wayan Rati

)0,3$�8QLYHUVLWDV�3HQGLGLNDQ�*DQHVKD

(PDLO��LJHGHDVWDZDQ#\DKRR�FRP

Abstrak: 3HQHOLWLDQ� LQL�EHUWXMXDQ�PHQJHWDKXL�� ����SHUEHGDDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�DQWDUD�NHORPSRN�

PRGHO� SHPEHODMDUDQ� NXDQWXP�GDQ� SHPEHODMDUDQ� NRQYHQVLRQDO�� ���� SHUEHGDDQ� SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�

DQWDUD�NHORPSRN�PHUDQJNXP�GHQJDQ�WHNQLN�SHWD�SLNLUDQ�GDQ�WHNQLN�NRQYHQVLRQDO��GDQ�����LQWHUDNVL�DQWDUD�

model pembelajaran  dan teknik merangkum terhadap penalaran mahasiswa. Jenis penelitian adalah kuasi 

HNVSHULPHQ��3RSXODVL�SHQHOLWLDQ�DGDODK�PDKDVLVZD�VHPHVWHU�,,�-XUXVDQ�3*6'�),3�8QGLNVKD��6DPSHO�

diambil dengan teknik random. Data yang dikumpulkan adalah penalaran mahasiswa dengan tes penalaran. 

'DWD�GLDQDOLVLV�GHQJDQ�DQDYD�GXD�MDODQ�IDNWRULDO���[���7HPXDQ�SHQHOLWLDQ�PHQXQMXNNDQ�KDO�KDO�VHEDJDL�

EHULNXW������7HUGDSDW�SHUEHGDDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�DQWDUD�NHORPSRN�PRGHO�SHPEHODMDUDQ�NXDQWXP�GDQ�

NHORPSRN�SHPEHODMDUDQ�NRQYHQVLRQDO������7HUGDSDW�SHUEHGDDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�DQWDUD�NHORPSRN�

PHUDQJNXP�GHQJDQ�WHNQLN�SHWD�SLNLUDQ�GDQ�WHNQLN�NRQYHQVLRQDO������7HUGDSDW�LQWHUDNVL�DQWDUD�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ�GDQ� WHNQLN�PHUDQJNXP� WHUKDGDS�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD��%HUGDVDUNDQ� WHPXDQ�SHQHOLWLDQ�

tersebut disarankan dosen untuk menggunakan model pembelajaran kuantum dan merangkum dengan 

teknik peta pikiran dalam rangka meningkatkan penalaran mahasiswa.

Kata-kata kunci: pembelajaran kuantum, teknik merangkum, penalaran 

THE EFFECT OF QUANTUM LEARNING MODEL 

AND SUMMARIZING TECHNIQUESON STUDENT’S REASONING 

Abstract: 7KLV�UHVHDUFK�LV�DLPHG�DW�LQYHVWLJDWLQJ�����WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKH�UHDVRQLQJ�RI�VWXGHQWV�

DSSO\LQJ�TXDQWXP�OHDUQLQJ�PRGHO�DQG�WKDW�RI�VWXGHQWV�DSSO\LQJ�JURXS�FRQYHQWLRQDO�OHDUQLQJ�PRGHO������

WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKH�UHDVRQLQJ�RI�VWXGHQWV�VXPPDUL]LQJ�E\�PLQG�DQG�WKDW�RI�VWXGHQWV�VXPPDUL]LQJ�

FRQYHQWLRQDOO\��DQG�����WKH�LQWHUDFWLRQ�EHWZHHQ�OHDUQLQJ�PRGHOV�VXPPDUL]LQJ�WHFKQLTXHV�DQG�VWXGHQW¶V�

UHDVRQLQJ��'HSOR\LQJ�TXDVL�H[SHULPHQW��WKLV�UHVHDUFK�UHFUXLWHG�WKH�VHFRQG�VHPHVWHU�VWXGHQWV�RI�3ULPDU\�

7HDFKHU�(GXFDWLRQ�'HSDUWPHQW��*DQHVKD�8QLYHUVLW\�RI�(GXFDWLRQ��WKURXJK�UDQGRP�VDPSOLQJ�WHFKQLTXH��

7KH�GDWD�ZHUH�LQ�WKH�IRUP�RI�WKH�UHVXOWV�RI�UHDVRQLQJ�WHVW��7KH�GDWD�ZHUH�DQDO\VHG�XVLQJ�WZR�ZD\�IDFWRULDO�

RI�DQRYD��[���7KH�UHVHDUFK�¿QGLQJV�VKRZ�WKDW�����GLIIHUHQFH�LV�IRXQG�EHWZHHQ�WKH�UHDVRQLQJ�RI�VWXGHQWV�

DSSO\LQJ�JURXS�TXDQWXP� OHDUQLQJ�PRGHO�DQG� WKDW�RI� VWXGHQWV�DSSO\LQJ�FRQYHQWLRQDO� OHDUQLQJ�PRGHO��

����GLIIHUHQFH�LV�IRXQG�EHWZHHQ�WKH�UHDVRQLQJ�RI�VWXGHQWV�VXPPDUL]LQJ�E\�PLQG�DQG�WKDW�RI�VWXGHQWV�

VXPPDUL]LQJ�FRQYHQWLRQDOO\��DQG�����WKHUH�LV�LQWHUDFWLRQ�EHWZHHQ�OHDUQLQJ�PRGHOV��VXPPDUL]LQJ�WHFKQLTXHV�

DQG�VWXGHQW¶V�UHDVRQLQJ��,W�LV�WKXV�VXJJHVWHG�WKDW�OHFWXUHUV�VKRXOG�DSSO\�TXDQWXP�OHDUQLQJ�PRGHO�DQG�

VXPPDUL]LQJ�WHFKQLTXH�E\�PLQG�LQ�RUGHU�WR�LQFUHDVH�VWXGHQW¶V�UHDVRQLQJ�
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PENDAHULUAN

Pendidikan selalu menjadi topik hangat 

bagi setiap negara di dunia. Hal ini tentu da-

pat dimengerti karena melalui pendidikan suatu 

bangsa dapat berkembang dan menjadi negara 

maju. Indonesia, sampai saat ini masih keting-

galan jauh mutu pendidikannya dibandingkan 

negara-negara maju dan negara-negara berkem-

EDQJ�GL�GXQLD��1LODQ������������PHQJXQJNDSNDQ�

bahwa mutu pendidikan Indonesia lebih rendah 

GDUL�QHJDUD�WHWDQJJDQ\D�GL�$VLD�7HQJJDUD��\DLWX�

0DOD\VLD� GDQ�7KDLODQG��5HQGDKQ\D�PXWX� SHQ-

didikan berimplikasi pada rendahnya pula sumber 

GD\D�PDQXVLD��6'0���5HQGDKQ\D�6'0�EHUPXDUD�

pada kurang kompetitifnya bangsa Indonesia 

menghadapi persaingan di era global. Degeng 

���������GDQ�)XOODQ�����������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�

PDQXVLD�\DQJ�GDSDW�µKLGXS¶�GL�DEDG�NH����DGDODK�
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PDQXVLD�\DQJ�NRPSHWLWLI��FHUGDV��GDQ�VLDS�PHQJ-

hadapi perubahan. Pendidikan dapat dijadikan 

sarana untuk melahirkan SDM yang berkualitas 

�:LUDWPD�� ����������:HGHOO�� ��������� 3ULQJ��

���������6HKXEXQJDQ�GHQJDQ�KDO�WHUVHEXW��GXQLD�

pendidikan mendapatkan sorotan yang sangat 

WDMDP�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�XSD\D�PHQFLSWDNDQ�6'0�

berkualitas. Peningkatan SDM berkualitas salah 

satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan 

PXWX�SHQGLGLNDQ�,3$�

%HUEDJDL�XSD\D�WHODK�GLODNXNDQ�SHPHULQWDK�

XQWXN�PHQLQJNDWNDQ�PXWX�SHQGLGLNDQ�,3$��VHSHUWL�

��� SHQJHPEDQJDQ�PRGHO�PRGHO� SHPEHODMDUDQ�

,3$�� ��� SHQJHPEDQJDQ�PHGLD� SHPEHODMDUDQ�

,3$�����SHQDWDUDQ�EDJL�SHQGLGLN�����SHQ\HGLDDQ�

sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran 

,3$��GDQ����VHPLQDU�GDQ�SHODWLKDQ��$NDQ�WHWDSL��

semua hal tersebut belum menunjukkan hasil 

yang menggembirakan. Trends International 

Mathematics and Sciences Study��7,066���OHP-

baga yang mengukur hasil pendidikan di dunia, 

melaporkan bahwa kemampuan matematika dan 

sains peserta didik SD Indonesia berada pada 

SHULQJNDW� NH���� GDUL� ��� QHJDUD� �1XUKDGL�� et 

al��� ����������.RQVRUVLXP�3HQGLGLNDQ� ,QGRQH-

VLD�� ���������PHODSRUNDQ� EDKZD�GDODP�ELGDQJ�

PDWHPDWLND�GDQ�,3$��,QGRQHVLD�PDVXN�SHULQJNDW�

���GDUL����QHJDUD��)DNWD�IDNWD�WHUVHEXW��PHQXQMXN-

kan bahwa kualitas pembelajaran perlu ditingkat-

NDQ��NDUHQD�SHPEHODMDUDQ�,3$�PHPHJDQJ�SHUDQDQ�

penting dalam meningkatkan kualitas SDM. 

De Porter et al.�����������PHQJXQJNDSNDQ�

bahwa pengaturan lingkungan belajar sangat ber-

SHUDQ�GDODP�PHQFLSWDNDQ�VXDVDQD�EHODMDU�\DQJ�

nyaman, salah satunya pengaturan meja belajar. 

%HEHUDSD�SROD�SHQJDWXUDQ�PHMD�\DQJ�GLVDUDQNDQ��

seperti berbentuk U, melingkar, atau setengah 

lingkaran. Dengan demikian, mahasiswa memiliki 

peluang yang sama untuk berinteraksi satu sama 

lain, termasuk dengan dosennya. Ketiga, maha-

siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 

NRQVHS�,3$��+DO�LQL�GLGXNXQJ�GDUL�KDVLO�ZDZDQ-

FDUD� GHQJDQ�PDKDVLVZD��0DKDVLVZD�PHQJDNX�

bahwa salah satu mata kuliah yang dipandang sulit 

DGDODK�,3$��+DO�LQL�GLVHEDENDQ�ROHK�NHWLGDNWDKXDQ�

mereka terhadap manfaat yang mereka peroleh 

GDUL�EHODMDU�,3$��Keempat, kurangnya pengorgani-

VDVLDQ�PDWHUL�\DQJ�VHVXDL�GHQJDQ�FDUD�NHUMD�RWDN��

Otak tidak diransang untuk berpikir imajinatif dan 

kreatif. Hal ini menyebabkan otak tidak bekerja 

optimal. Cara mengoptimalkan kerja otak adalah 

dengan menggunakan metode peta pikiran.

%HUGDVDUNDQ�XUDLDQ�GL�DWDV��VHEDJDL�WHQDJD�

pendidik, khususnya yang mengasuh mata kuliah 

,3$�� KHQGDNQ\D�PHQJXSD\DNDQ� DJDU� ,3$� WLGDN�

menjadi momok dan menakutkan di mata maha-

siswa. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dalam 

rangka meningkatkan kemampuan penalaran. 

Salah satunya adalah dengan mengemas pembe-

lajaran yang inovatif, yang dapat menyediakan 

VLWXDVL�EHODMDU�VHFDUD�NRQGXVLI�GDQ�PHQ\HQDQJ-

kan serta dapat membantu mahasiswa mengatasi 

miskonsepsinya, sehingga konsepsi mahasiswa 

menjadi konsep ilmiah. Salah satu pembelajaran 

yang relevan untuk hal tersebut adalah pembela-

jaran kuantum. Pembelajaran kuantum berupaya 

menumbuhkan minat belajar mahasiswa dengan 

PHQJDLWNDQ�PDWHUL� SHODMDUDQ� �NRQWHQ�� GHQJDQ�

NHKLGXSDQ�VHKDUL�KDUL��NRQWHNV���'H�3RUWHU��et al., 

���������'H�3RUWHU�����������

Pembelajaran yang dapat mengaitkan ma-

teri dengan kehidupan nyata, menjadikan pembe-

lajaran tersebut bermakna. Hal ini sesuai dengan 

WHRUL� EHODMDU� EHUPDNQD�'DYLG�$XVXEHO� �$UHQGV�

	�.LOFKHU��������-R\FH��et al., ����������EDKZD�

belajar akan bermakna apabila pebelajar dapat 

mengaplikasikan pelajarannya dalam kehidupan 

nyata. 

Dengan adanya kegiatan merangkum, akan 

dapat memastikan bahwa konsep-konsep yang 

dipelajari lebih dipahami dengan baik. Merang-

kum dapat memfokuskan pikiran pada bagian-

bagian yang menjadi konsep esensial.

%HUEDJDL� NDMLDQ�� EDLN� WHRUHWLN�PDXSXQ�

empirik, menunjukkan bahwa pembelajaran 

kuantum sangat efektif diterapkan dalam pem-

EHODMDUDQ��+HUGLDQ����������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�

pembelajaran kuantum dapat mengembangkan 

potensi diri, kemampuan pikiran, dan motivasi 

karena meniadakan hukuman dan hadiah dan 

menggantinya menjadi setiap usaha dihargai 

serta kesalahan dipandang sebagai sesuatu yang 

manusiawi. De Porter, et al.�����������PHQJXQJ-

kapkan bahwa penerapan pembelajaran kuantum 

telah membawa sukses besar bagi sekolah dan 

anak didiknya. Pembelajaran kuantum juga efek-

tif diterapkan dalam pembelajaran matematika 

�$VWDZD�����������6XDUMDQD�GDQ�-DSD�����������

6XDUMDQD�����������

3HPEHODMDUDQ� NXDQWXP� �quantum teach-

ing��VHODOX�EHUSHJDQJ�SDGD�DVDV�³EDZDODK�GXQLD�

mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke 

GXQLD�PHUHND´��'H�3RUWHU��et al�������������+DO�LQL�

menyatakan bahwa sebagai langkah pertama yang 

3HQJDUXK�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�.XDQWXP�GDQ�7HNQLN�0HUDQJNXP�WHUKDGDS�3HQDODUDQ�0DKDVLVZD
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perlu dipikirkan oleh pendidik adalah pentingnya 

memasuki dunia peserta didik. Pada hakikat-

nya, pendidik untuk memperoleh hak mengajar 

hendaknya membangun jembatan outentik me-

PDVXNL�GXQLD�SHVHUWD�GLGLN��0HLHU������������$VDV�

quantum teaching tersebut memberikan makna 

bahwa pembelajaran yang dilaksanakan harus 

memperhatikan pengetahuan awal peserta didik. 

Pendidik, bertugas memfasilitasi peserta didik 

untuk mengubah pengetahuan awal yang berlabel 

PLVNRQVHSVL�PHQMDGL�NRQVHS�LOPLDK��&OD\WRQ��et 

al.,� �����������8QWXN� GDSDW�PHPIDVLOLWDVLQ\D��

pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta 

GLGLN� �student centered��� -DGL��PHQJDMDU� KDUXV�

selalu dikaitkan dengan belajar yang merupakan 

full-contact action yang senantiasa melibatkan se-

mua aspek kepribadian manusia-pikiran, perasa-

an, bahasa tubuh, pengetahuan,  sikap awal, dan 

persepsi masa mendatang. 

3HPEHODMDUDQ�NXDQWXP��quantum teaching��

berfokus pada hubungan dinamis dalam ling-

kungan belajar dan interaksi yang membangun 

landasan dan kerangka yang kuat untuk belajar. 

7LJD�NDWD� NXQFL� \DQJ�GDSDW� GLMDGLNDQ� VDQGDUDQ�

dalam pembelajaran kuantum dengan format di-

namis, yaitu quantum, pemercepatan belajar, dan 

fasilitasi �'H�3RUWHU��et al������������'H�3RUWHU�	�

+HUQDFNL�����������

Quantum adalah interaksi yang mengubah 

HQHUJL�PHQMDGL�FDKD\D��'H�3RUWHU��et al., 2003:19; 

$¶OD�� ��������� 'DODP� NRQWHNV� SHPEHODMDUDQ��

istilah quamtum diadopsi menjadi quantum 

teaching. Quantum teaching adalah penggubahan 

EHUPDFDP�PDFDP� LQWHUDNVL� \DQJ� DGD�GL� GDODP�

dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi 

WHUVHEXW�PHQFDNXS� XQVXU�XQVXU� XQWXN� EHODMDU�

efektif yang  dapat mengubah kemampuan dan 

EDNDW�DODPLDK�SHVHUWD�GLGLN�PHQMDGL�FDKD\D�\DQJ�

akan bermanfaat bagi mereka dan bagi orang lain 

dan dapat memengaruhi kesuksesan peserta didik 

dalam belajar. Percepatan belajar adalah upaya 

menyingkirkan hambatan yang menghalangi 

SURVHV� EHODMDU� DODPLDK� GHQJDQ� VHFDUD� VHQJDMD�

menggunakan instrumen yang dapat mewarnai 

lingkungan sekeliling, pengemasan bahan pembe-

ODMDUDQ�\DQJ�VHVXDL��FDUD�SHQ\DMLDQ�\DQJ�HIHNWLI��

dan keterlibatan aktif. 

Dalam konteks pembelajaran, upaya yang 

dapat dilakukan adalah menggunakan berbagai 

media, musik, alat peraga, dan lain-lain. Fasili-

tasi adalah suatu upaya yang merujuk kepada 

implementasi strategi yang dapat menyingkirkan 

hambatan belajar peserta didik, mengembalikan 

proses belajar ke keadaannnya yang menarik dan 

alami. Strategi yang dapat digunakan misalnya 

disesuaikan dengan gaya belajar siswa, yaitu vi-

VXDO��DXGLWRULDO��GDQ�NLQHVWHWLN��$QDN�GLIDVLOLWDVL�

dengan media audiovisual dan diberikan kesem-

patan melakukan demonstrasi sendiri.

METODE

Penelitian ini mengikuti desain penelitian 

NXDVL�HNVSHULPHQ�GHQJDQ�UDQFDQJDQ�non-equiva-

lent post test only control group design �&DPSEHOO�

	�6WDQOH\������������3RSXODVL�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�

DGDODK�PDKDVLVZD�VHPHVWHU�,,�-XUXVDQ�3*6'�),3�

Undiksha. Jumlah kelas keseluruhannya adalah 

��NHODV��%HUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�SRSXODVL�GDQ�

WLGDN� ELVD� GLODNXNDQQ\D� SHQJDFDNDQ� LQGLYLGX��

maka pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik random sampling unit 

kelas. 

Data yang dikumpulkan adalah penalaran 

mahasiswa dengan tes penalaran. Penalaran terdiri 

dari tiga dimensi, yaitu data keterampilan berpikir 

dasar, keterampilan berpikir kritis, dan keteram-

SLODQ�EHUSLNLU�NUHDWLI��0DU]DQR��et al.������������

Data dianalisis dengan menggunakan anava 

GXD�MDODQ�IDNWRULDO���[����&DQGLDVD��������������

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas 

data sebagai uji prasyarat. Pengujian normalitas 

sebaran data digunakan statistik Kolmogrov Test 

dan Shapiro-Wilks Test �&DQGLDVD�������������.UL-

teria pengujian: data memiliki sebaran distribusi 

QRUPDO� MLND� DQJND� VLJQL¿NDQVL� \DQJ�GLKDVLONDQ�

lebih besar dari 0,05 dan dalam hal lain data tidak 

berdistribusi normal. Uji homogenitas varians 

antar kelompok menggunakan Levene’s test of 

Equality of Error Variansce��&DQGLDVD�������������

Uji normalitas dan homogenitas dilakukan dengan 

memanfaatkan bantuan SPSS statistic 17.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

6HFDUD� GHVNULSWLI� KDVLO� SHQHOLWLDQ� LQL� GD-

pat dipilah menjadi dua, yakni menurut model 

pembelajaran dan menurut teknik merangkum. 

Menurut model pembelajaran hasil penelitian 

PHQXQMXNNDQ�EDKZD�QLODL�SHQDODUDQ�\DQJ�GLFDSDL�

mahasiswa untuk kelompok model pembelajar-

DQ� NXDQWXP� �03.X��PXODL� GDUL� ������ VDPSDL�

dengan 91,00 dan untuk model pembelajaran 

NRQYHQVLRQDO��03.R��EHUJHUDN�GDUL�������VDPSDL�
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dengan 84,80. Distribusi frekuensi dan persentase 

penalaran mahasiswa menurut model pembelaja-

UDQ�GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO�����

7DPSDN�EDKZD�NXDOL¿NDVL� GLVWULEXVL� IUH�

kuensi dan persentase nilai penalaran mahasiswa 

kelompok MPKu lebih tinggi dibandingkan 

kelompok MPKo. Sebaran nilai penalaran maha-

siswa kelompok MPKu lebih baik dibandingkan 

kelompok MPKo.

1LODL�UDWD�UDWD�� ��GDQ�VWDQGDU�GHYLDVL��6'��

penalaran mahasiswa menurut model pembela-

MDUDQ�GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO���

+DVLO�WHUVHEXW�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�VHFDUD�

deskriptif kelompok yang belajar menggunakan 

model pembelajaran kuantum lebih tinggi diban-

dingkan dengan kelompok yang belajar menggu-

nakan model pembelajaran konvensional.

Dalam hal teknik merangkum hasil pene-

litian menunjukkan bahwa nilai penalaran yang 

GLFDSDL�PDKDVLVZD�XQWXN�NHORPSRN�PHUDQJNXP�

WHNQLN�SHWD�SLNLUDQ��733��PXODL�GDUL�������VDPSDL�

dengan 95,00 dan untuk kelompok merangkum 

WHNQLN� NRQYHQVLRQDO� �7.�� EHUJHUDN� GDUL� ������

sampai dengan 83,50. Distribusi frekuensi dan 

persentase berdasarkan tingkat penguasaan materi 

nilai penalaran mahasiswa dibuat berdasarkan 

konversi nilai absolut skala lima dan berdasarkan 

data nilai post test yang diperoleh. Distribusi dan 

persentase penalaran menurut teknik merangkum  

GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO����

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa 

NXDOL¿NDVL�GLVWULEXVL�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�XQWXN�

NHORPSRN�PHUDQJNXP�733� OHELK� WLQJJL� GLEDQ�

GLQJNDQ�NHORPSRN�PHUDQJNXP�7.��6HEDUDQ�QLODL�

NHORPSRN�PHUDQJNXP�733�OHELK�EDLN�GLEDQGLQJ-

NDQ�NHORPSRN�PHUDQJNXP�7.�

1LODL�UDWD�UDWD����GDQ�VWDQGDU�GHYLDVL��6'��

hasil post test pada setiap kelompok teknik me-

UDQJNXP��GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO���

+DVLO�WHUVHEXW�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�VHFDUD�

deskriptif kelompok yang belajar menggunakan 

teknik merangkum peta pikiran lebih tinggi di-

bandingkan dengan kelompok yang belajar meng-

gunakan teknik konvensional.

Tabel 1. Distribusi frekuensi dan persentase nilai penalaran mahasiswa

.HWHUDQJDQ��)R� �)UHNXHQVL�REVHUYDVL��03.X� �0RGHO�SHPEHODMDUDQ�NXDQWXP��03.R� �0RGHO�SHPEHODMDUDQ�NRQYHQVLRQDO

Tabel 2. Nilai rata-rata dan standar deviasi data penalaran

.HWHUDQJDQ��30 �SHQDODUDQ�PDKDVLVZD��./303.X �NHORPSRN�PRGHO�SHPEHODMDUDQ�NXDQWXP��./303.R �NHORPSRN�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ�NRQYHQVLRQDO�� �QLODL�UDWD�UDWD��GDQ�6' �VWDQGDU�GHYLDVL�

Tabel 3. Distribusi frekuensi dan persentase nilai penalaran mahasiswa

.HWHUDQJDQ��)R� �IUHNXHQVL�REVHUYDVL��733� �WHNQLN�SHWD�SLNLUDQ��7.� �WHNQLN�NRQYHQVLRQDO

3HQJDUXK�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�.XDQWXP�GDQ�7HNQLN�0HUDQJNXP�WHUKDGDS�3HQDODUDQ�0DKDVLVZD
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Ringkasan hasil terhadap uji hipotesis de-

QJDQ�PHQJJXQDNDQ�SURJUDP�6366�VWDWLVWLFV������

GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO���

%HUGDVDUNDQ�GDWD�SDGD�7DEHO���GDSDW�GLWDULN�

interpretasi sebagai berikut. Pertama, terdapat 

perbedaan penalaran mahasiswa antara kelom-

pok yang belajar dengan MPKu dan kelompok 

yang belajar menggunakan MPKo. Kelompok 

MPKu lebih baik dibandingkan kelompok MKo. 

Kedua, terdapat perbedaan penalaran mahasiswa 

DQWDUD� NHORPSRN�PHUDQJNXP�GHQJDQ�733�GDQ�

NHORPSRN�PHUDQJNXP�GHQJDQ�7.��Ketiga, ter-

dapat pengaruh interaktif antara variabel-variabel 

model pembelajaran dan variabel-variabel teknik 

merangkum terhadap penlaran mahasiswa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ter-

dapat perbedaan penalaran mahasiswa yang 

VLJQL¿NDQ�DQWDUD�NHORPSRN�\DQJ�EHODMDU�GHQJDQ�

MPKu dan kelompok yang belajar dengan MPKo. 

3HQFDSDLDQ� SHQDODUDQ�PDKDVLVZD� NHORPSRN�

MPKu lebih tinggi dibandingkan dengan ke-

lompok MPKo. Dengan kata lain, bahwa model 

pembelajaran MPKu lebih unggul dibandingkan 

GHQJDQ�03.R� GDODP� SHQFDSDLDQ� 30��7HWDSL��

VHFDUD�GHVNULSWLI� OHYHO�30� LQL�EHOXP�PHQFDSDL�

standar keberhasilan yang memadai.

6HFDUD�RSHUDVLRQDO�HPSLULV�GDODP�SHQFD-

paian PM, MPKu lebih unggul daripada MPKo. 

Hal ini sejalan dengan kajian teoretis yaitu dasar 

¿ORVR¿V� SHPEHODMDUDQ� NXDQWXP� DGDODK� SDKDP�

konstruktivisme yang menyatakan bahwa pebe-

lajar membangun pengetahuan dalam benaknya 

sendiri. Paham konstruktivisme juga menyatakan 

bahwa pebelajar telah memiliki pengetahuan awal 

yang mereka peroleh dari pengalaman sehari-hari 

dan jenjang pendidikan sebelumnya. Pendidik 

dapat menjembatani antara pengetahuan awal 

pebelajar dengan pengetahuan ilmiah yang akan 

dibelajarkan. 

Keadaan ini dapat dimisalkan dengan pen-

didik menyediakan tangga yang dapat membantu 

SHVHUWD�GLGLN�XQWXN�PHQFDSDL�WLQJNDWDQ�SHPDKD-

man yang lebih tinggi, namun harus diupayakan 

agar pebelajar sendiri yang memanjat tangga 

tersebut. Implementasi pembelajaran kuantum 

di kelas dimulai dengan penyampaian pertanyaan 

dan pernyataan kepada mahasiswa dan atau mem-

berikan fenomena kontekstual yang dekat dengan 

lingkungan di sekeliling mahasiswa. Pertanyaan 

awal yang disuguhkan kepada mahasiswa adalah 

pertanyaan yang kontekstual, yaitu pertanyaan 

yang aktual yang ada di sekitar lingkungannya 

dan relevan dengan materi yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh mahasiswa. 

Pertanyaan, pernyataan, dan ilustrasi yang 

disajikan di awal pembelajaran merupakan sti-

mulus pembelajaran. Ketika mahasiswa meng-

hadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan mereka, maka akan timbul rasa tang-

gung jawab untuk menyelesaikan permasalahan 

Tabel 4. Nilai rata-rata dan standar deviasi data penalaran

.HWHUDQJDQ���30 �SHQDODUDQ�PDKDVLVZD��./30733� �NHORPSRN�PHUDQJNXP�WHNQLN�SHWD�

SLNLUDQ��./307.�  �NHORPSRN�PHUDQJNXP� WHNQLN�NRQYHQVLRQDO�� �QLODL� UDWD�UDWD��6'� �

standar deviasi

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Anava Dua Jalan faktorial 2 x 2

.HWHUDQJDQ��03� �0RGHO�SHPEHODMDUDQ��70� �7HNQLN�PHUDQJNXP
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tersebut, sehingga pada diri mahasiswa akan 

PXQFXO�NHVDGDUDQ�XQWXN�PHQJJDOL�LQIRUPDVL�\DQJ�

relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

Mahasiswa menggunakan buku sebagai 

sumber informasi untuk menyelesaikan masalah. 

Mahasiswa akan melakukan kegiatan investi-

gasi bersama teman dalam kelompoknya untuk 

PHPSHUROHK�NRQVHS�NRQVHS�,3$�\DQJ�GLSHUOXNDQ�

untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan belajar 

ini mampu mengoptimalisasikan keterlibatan 

SHQJDODPDQ�¿VLN��SHQJDODPDQ�ORJLNR�PDWHPDWLN��

WUDQVPLVL�VRVLDO��GDQ�SHQJDWXUDQ�GLUL��self regu-

lated learning���0DKDVLVZD�PHQGDSDW�NHVHPSDWDQ�

XQWXN� EHUSLNLU� UHÀHNWLI� GDQ�PHODNXNDQ� SURVHV�

pembelajaran diri melalui self-directed learn-

ing, serta mahasiswa dapat melakukan latihan 

proses metakognisi. Dalam pembelajaran peran 

dosen sebagai fasilitator dan mediator kreatif yang 

memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa 

untuk memperoleh sendiri konsep-konsep yang 

diperlukan melalui interaksi dengan anggota ke-

ORPSRNQ\D��$UHQGV�����������%DUEH\������������

Model pembelajaran kuantum, memberi-

kan kesempatan dan tanggungjawab kepada ma-

hasiswa untuk membangun sendiri pengetahuan-

nya dan sekaligus memanfaatkan pengetahuannya 

untuk menyelesaikan masalah-masalah konteks-

tual yang ada di sekitar lingkungannya. Hal 

ini membuat pembelajaran menjadi bermakna, 

karena mahasiswa dapat mengingat, memahami, 

dan menerapkan ilmu yang dipelajari, melakukan 

analisis, sintesis dan evaluasi terhadap segala 

sesuatu yang dipelajari.

Di lain pihak, model pembelajaran kon-

vensional diawali dengan penyajian materi pela-

jaran yang terkait oleh dosen kepada mahasiswa. 

7HRUL��NRQVHS��DWDXSXQ�SULQVLS�SULQVLS�,3$�\DQJ�

diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa dipa-

parkan terlebih dahulu di depan kelas oleh dosen. 

Setelah itu, barulah mahasiswa dihadapkan pada 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

konsep yang telah dipaparkan. Permasalahan yang 

disampaikan kepada mahasiswa sama dengan per-

masalahan yang digunakan dalam pembelajaran 

kuantum, yaitu masalah-masalah aktual yang ada 

GL� OLQJNXQJDQ� VHNLWDU�PDKDVLVZD� �NRQWHNVWXDO���

Penyajian masalah kontekstual ini menjadikan 

SHPEHODMDUDQ�,3$�OHELK�EHUPDNQD�GLEDQGLQJNDQ�

GHQJDQ�KDQ\D�PHPEDFD�DWDXSXQ�PHQGHQJDUNDQ�

penjelasan dosen mengenai materi pelajaran. 

Namun, dalam model pembelajaran konven-

sional yang menyuguhkan permasalahan kepada 

mahasiswa setelah mereka diberikan informasi-

informasi tentang materi pembelajaran dinilai 

kurang konstruktivis. 

7DQJJXQJ�MDZDE�PDKDVLVZD�WHUKDGDS�SHP�

EHODMDUDQ� GLULQ\D� VHQGLUL�PHQMDGL� NHFLO�� VHEDE�

mahasiswa belajar hanya semata-mata karena 

dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk 

mempelajari materi ajar tersebut. Hal ini akan 

mengurangi kemandirian mahasiswa dalam be-

lajar untuk membentuk pengetahuannya sendiri 

sehingga berdampak pada kemampuan berpikir 

mahasiswa yang menyebabkan hasil belajar 

PDKDVLVZD�PHQMDGL� OHELK� UHQGDK��%HUGDVDUNDQ�

deskripsi landasan operasional teoretik terse-

but, dapat dipahami bahwa MPKu lebih unggul 

GLEDQGLQJNDQ�GHQJDQ�03.R�GDODP�SHQFDSDLDQ�

penalaran. 

7XMXDQ�\DQJ�NHGXD�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK�XQ-

tuk menguji pengaruh merangkum dengan teknik 

peta pikiran �733��GDQ�PHUDQJNXP�GHQJDQ�WHNQLN�

konvensional �7.��GDODP�SHQFDSDLDQ�SHQDODUDQ��

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

SHUEHGDDQ�\DQJ�VLJQL¿NDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�

antara kelompok yang merangkum dengan 

teknik peta pikiran �733�� GDQ� NHORPSRN�\DQJ�

merangkum dengan teknik konvensional �7.���

3HQFDSDLDQ�SHQDODUDQ�SDGD�NHORPSRN�\DQJ�PH�

rangkum dengan teknik peta pikiran �733��OHELK�

tinggi dibandingkan dengan kelompok kelompok 

yang merangkum dengan teknik konvensional 

�7.���'HQJDQ�NDWD�ODLQ��EDKZD�PDKDVLVZD�\DQJ�

merangkum dengan teknik peta pikiran �733��

lebih unggul daripada kelompok yang merang-

kum dengan teknik konvensional �7.�� GDODP�

SHQFDSDLDQ� SHQDODUDQ�� +DO� LQL�PHQXQMXNNDQ�

bahwa pembelajaran kuantum dan peta pikiran 

sejalan dengan upaya meningkatkan penalaran 

mahasiswa. Kemampuan penalaran merupakan 

XQVXU�\DQJ�VDQJDW�SHQWLQJ�GDODP�SHQFDSDLDQ�KDVLO�

EHODMDU��.XKQ�DQG�'HDQ������������0HUFHU��et al., 

����������=LPPHUPDQ������������

7HPXDQ�GDODP�SHQHOLWLDQ� LQL� VHMDODQ� GH�

ngan teori dan hasil penelitian yang telah di-

laporkan sebelumnya. Penelitian De Porter, et 

al.�����������MXJD�PHQJXQJNDSNDQ�EDKZD�SHP-

belajaran kuantum dan metode peta pikiran telah 

membawa sukses besar bagi sekolah dan anak 

GLGLNQ\D��0HLHU�����������PHQ\LPSXONDQ�EDKZD�

accelerated learning dapat membangkitkan dan 

PHQXPEXKNDQ�PRWLYDVL�EHODMDU��.XUQLD�����������

mengungkapkan pembelajaran kuantum dapat 

3HQJDUXK�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�.XDQWXP�GDQ�7HNQLN�0HUDQJNXP�WHUKDGDS�3HQDODUDQ�0DKDVLVZD
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meningkatkan aktivitas dan keterampilan maha-

siswa dalam memahami masalah-masalah jurnal-

LVWLN��5DFKPDZDWL������������PHODSRUNDQ�EDKZD�

pembelajaran kuantum dapat meningkatkan hard 

skills dan soft skills. 

Dalam model pembelajaran kuantum, maha-

siswa dituntut bertanggungjawab atas pendidikan 

yang mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak 

terlalu tergantung pada dosen. Model pembela-

jaran kuantum membentuk mahasiswa mandiri 

yang dapat melanjutkan proses belajar pada 

kehidupan dan karir yang akan mereka jalani, 

dengan demikian akan terjadi peningkatan hasil 

EHODMDU�PDKDVLVZD� �%X]DQ�	�%DUU\�� ����������

+HUQRZR������������

%HUGDVDUNDQ�WHPXDQ�WHPXDQ�GDQ�SDSDUDQ�

di atas, penelitian ini memiliki implikasi sebagai 

EHULNXW�� ����8QWXN�PHQFDSDL� SHQDODUDQ� VHFDUD�

RSWLPDO�GDODP�SHPEHODMDUDQ�,3$�EDJL�PDKDVLVZD��

model pembelajaran kuantum dapat diterapkan 

VHEDJDL�DOWHUQDWLI�IDVLOLWDV�EHODMDU������3HPEXDW�

an peta pikiran sangat penting dilatihkan pada 

PDKDVLVZD��FDUD�LQL�GDSDW�PHPEDQWX�PDKDVLVZD�

mengorganisasikan pikirannya dan mengopti-

PDONDQ�VLVWHP�NHUMD�RWDN������%HUNDLWDQ�GHQJDQ�

fasilitas belajar untuk pembelajaran yang melatih 

kemampuan berpikir, implementasi model pem-

belajaran kuantum dan teknik merangkum peta 

pikiran harus memperhatikan tiga hal pokok yaitu 

aktivitas pembuatan peta pikiran, kegiatan pem-

belajaran, dan pelaksanaan evaluasi. Pembuatan 

peta pikiran hendaknya waktunya lebih lama atau 

dipersilakan mengerjakan di rumah sebelum ma-

terinya dibahas di kampus. Pembelajaran dimulai 

dengan menyajikan masalah kontekstual atau 

peristiwa yang dekat dengan kehidupan peserta 

didik. Pelaksanaan evaluasi untuk pembelajaran 

lebih mementingkan evaluasi yang autentik dan 

GLODNXNDQ�VHFDUD�EHUNHVLQDPEXQJDQ�

SIMPULAN

%HUGDVDUNDQ�KDVLO� SHQHOLWLDQ�GDQ�SHPED-

KDVDQ�� GDSDW� GLVLPSXONDQ� VHEDJDL� EHULNXW�� ����

7HUGDSDW�SHUEHGDDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�DQWDUD�

kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran kuantum dan kelompok 

mahasiswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Model pembelajar-

an kuantum memiliki pengaruh yang lebih baik 

GDODP�SHQFDSDLDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�GLEDQG-

LQJNDQ�PRGHO� SHPEHODMDUDQ� NRQYHQVLRQDO�� ����

7HUGDSDW�SHUEHGDDQ�SHQDODUDQ�PDKDVLVZD�DQWDUD�

kelompok mahasiswa yang merangkum dengan 

teknik peta pikiran dan kelompok mahasiswa 

yang merangkum dengan teknik konvensional. 

Mahasiswa yang merangkum dengan teknik peta 

SLNLUDQ�OHELK�XQJJXO�GDODP�SHQFDSDLDQ�SHQDODUDQ�

dibandingkan dengan mahasiswa yang merang-

kum dengan teknik konvensional.� ����7HUGDSDW�

LQWHUDNVL� DQWDUD�PRGHO� SHPEHODMDUDQ� �NXDQWXP�

NRQYHQVLRQDO�� GDQ� WHNQLN�PHUDQJNXP� �SHWD�

SLNLUDQ� GDQ� NRQYHQVLRQDO�� WHUKDGDS� SHQDODUDQ�

PDKDVLVZD��%HUGDVDUNDQ� WHPXDQ�SHQHOLWLDQ� LQL��

GLVDUDQNDQ�SDUD�SHQGLGLN��GRVHQ�GDQ�JXUX��,3$�

dapat menggunakan model pembelajaran kuantum 

dan teknik merangkum peta pikiran dalam rangka 

meningkatkan penalaran mahasiswa. Kepada pe-

neliti lain, diharapkan melakukan penelitian lebih 

lanjut yang sejenis untuk menguji konsistensi 

hasil penelitian ini, baik pada mata kuliah sejenis 

maupun mata kuliah lainnya.
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