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ABSTRAK
Kebutuhan aktualisasi diri disebut sebagai being needs/growth needs. Orang akan selalu 

mencari jalan untuk pemenuhan selanjutnya, sebagai contoh bila seseorang telah mencapai 
suatu prestasi tertentu dalam usahanya memenuhi kebutuhan intelektualnya, maka ia akan 
semakin berusaha untuk meraih lebih banyak pengetahuan lain.Siswa belajar secara tidak 
langsung didorong oleh motif fi siologis, pengamanan atau persaudaraan dan kasih sayang, 
tetapi secara langsung didorong oleh harga diri dan keinginan mengaktualisasikan segala 
kemampuannya. Dengan demikian perbuatan belajar sesungguhnya didorong oleh motif-
motif tahap tinggi. Memang bagi siswa yang berhasil dalam belajar dalam arti sesungguhnya, 
yaitu mampu mengaktualisasikan semua potensinya. Jika siswa tidak terpenuhi kebutuhan-
kebutuhannya maka tidak akan timbul kebutuhan akan motif aktualisasi diri dalam hal ini 
pencapaian prestasi dalam belajar.

Banyak hal yang menyebabkan siswa mempunyai dorongan untuk berprestasi dalam bidang 
akademik. Faktor yang amat penting dalam mendorong terciptanya prestasi adalah motivasi 
belajar. Dalam bidang pendidikan motivasi belajar siswa merupakan hal yang seringkali 
dibahas. Setiap siswa mempunyai motivasi belajar yang berbeda.

Mereka menginginkan nilai yang bagus namun mereka tidak peduli proses yang seharusnya 
mereka jalani, bahwa untuk dapat memperoleh nilai yang bagus mereka harus belajar terlebih 
dahulu. Terlihat dari salah satu studi pendahuluan yang dilakukan oleh guru BK sekolah 
setempat (2017) yaitu melihat rendahnya motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Lhokseumawe 
dapat dilihat dari hasil identifi kasi melalui beberapa komponen, diantaranya perhatian siswa 
terhadapa ajaran sebesar 27,86%, keinginan menyelesaikan tugas dan masalah sebesar 
20,36%, ketekunan dan keuletan siswa dalam belajar sebesar 23,71%, serta pandangan siswa 
tentang keterkaitan materi dengan keinginan dan kehidupan sehari-hari sebesar 25,45%, dan 
yang terakhir keinginan siswa belajar di rumah sebesar 17,81%.

Dari studi pendahuluan yang dilaksanakanan di SMK Negeri 1 Lhokseumawe, ternyata 
dapat diidentifi kasi adanya permasalahan belajar yang muncul yaitu rendahnya motivasi 
belajar siswa, hal ini terlihat dari prilaku siswa yang menampakkan keengganan masuk sekolah, 
kurangnya perhatian terhadap pelajaran, kurangnya ketekunan dan keuletan siswa dalam 
belajar, serta siswa cepat bosan dan rendahnya minat pada kegiatan belajar. Hasil wawancara 
dengan guru BK setempat dan observasi, siswa di SMK Negeri 1 Lhokseumawe khususnya 
kelas X PJ merasa kurang semangat belajar, hal ini berdampak pada kegiatan belajar siswa, 
mereka jarang mengerjakan tugas, dan nilai hampir semua mata ajarannya pun turun drastis 
dari semester sebelumnya.
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PENDAHULUAN
Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan paling 

pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 
kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar 
yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja, direncanakan, dengan bimbingan 
guru serta pendidik lainnya. Apa yang hendaknya dicapai dan dikuasai siswa (tujuan belajar), 
bahan apa yang harus dipelajari (bahan ajar), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode 
pembelajaran), serta bagaimana cara mengetahui kemajuan belajar siswa (evaluasi), telah 
direncanakan dengan seksama dalam kurikulum sekolah (Nana Syaodih, 2004: 177).

Kenyataannya, kegiatan belajar di sekolah tidak selalu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
Masih ada siswa yang menunjukkan tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang 
diharapkan. Beberapa diantaranya adalah berkenaan dengan motivasi belajar rendah.

Keadaan saat ini yang memprihatinkan adalah kondisi-kondisi yang menggambarkan 
motivasi belajar rendah terabaikan oleh guru , sehingga membuat siswa tetap berada pada 
kondisi yang sama serta tidak dapat teroptimalkan kemampuan belajarnya. Jika hal ini terus 
dibiarkan, maka akan terjadi sebuah stagnasi belajar yang berujung pada kejenuhan, tidak 
kreatif, bahkan penurunan kualitas hasil belajar

Terlihat dari salah satu studi pendahuluan yang dilakukan oleh guru BK sekolah setempat 
(2009) yaitu melihat rendahnya motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Lhokseumawe dapat 
dilihat dari hasil identifi kasi melalui beberapa komponen, diantaranya perhatian siswa terhadapa 
ajaran sebesar 27,86%, keinginan menyelesaikan tugas dan masalah sebesar 20,36%, ketekunan 
dan keuletan siswa dalam belajar sebesar 23,71%, serta pandangan siswa tentang keterkaitan 
materi dengan keinginan dan kehidupan sehari-hari sebesar 25,45%, dan yang terakhir keinginan 
siswa belajar di rumah sebesar 17,81%.

Dari studi pendahuluan yang dilaksanakanan di SMK Negeri 1 Lhokseumawe, ternyata 
dapat diidentifi kasi adanya permasalahan belajar yang muncul yaitu rendahnya motivasi belajar 
siswa, hal ini terlihat dari prilaku siswa yang menampakkan keengganan masuk sekolah, 
kurangnya perhatian terhadap pelajaran, kurangnya ketekunan dan keuletan siswa dalam 
belajar, serta siswa cepat bosan dan rendahnya minat pada kegiatan belajar.

Motivasi belajar merupakan hal yang begitu penting dalam menumbuhkan gairah belajar, 
merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 
banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.

Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah jika tidak ditangani maka akan terjadi sebuah 
stagnasi belajar yang berujung pada kejenuhan, tidak kreatif, bahkan penurunan kualitas belajar.

Namun tidaklah mudah dilakukan karena memotivasi siswa tidak hanya sekedar 
menggerakkan siswa agar aktif dalam belajar sebatas dalam konteks persekolahan, tetapi juga 
mengarahkan serta menjadikan siswa terdorong untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat 
(life long leraning). Oleh karena itu, program bimbingan belajar yang terarah dan terencana 
sangat diperlukan untuk menghasilkan siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi agar 
siswa siap menyongsong perubahan dalam kehidupan.

Quantum Learning merupakan salah satu metode bimbingan belajar yang dapat mempertajam 
pemahaman dan daya ingat, membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan 
bermanfaat. Beberapa teknik yang terdapat di dalamnya merupakan teknik untuk meningkatkan 
motivasi belajar serta meningkatkan kemampuan dan keyakinan diri. Dalam rangka 
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pengembangan keterampilan belajar siswa, metode Quantum Learning dipandang efektif untuk 
dikembangkan. Hal ini dikarenakan salah satu prinsipnya yang menyatakan sugestology, yaitu 
sugesti dapat dan pasti mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, perlu dilakukan bimbingan dengan metode 
Quantum Learning sebagai teknik bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa kelas X SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2018/2019.

Ada tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana gambaran motivasi 
belajar siswa kelas X SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2018/2019? 2) Bagaimana 
pelaksanaan metode Quantum Learning terhadap siswa kelas X SMK Negeri 1 Lhokseumawe 
Tahun Ajaran 2018/2019? 3) Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa kelas X SMK Negeri 
1 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2018/2019 setelah diberi layanan bimbingan belajar dengan 
metode Quantum Learning?

KAJIAN PUSTAKA
Hurlock (1980:2) mengartikan perkembangan sebagai serangkaian perubahan progresif 

yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan menunjuk 
pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat 
diartikan sebagai “proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada 
tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan dan belajar” (F.J. 
Monks, dkk dalam Desmita, 2005: 4).

Siswa Sekolah Menengah Pertama tergolong kedalam usia remaja awal. Pada masa ini 
siswa memiliki beberapa karakteristik dalam perkembangannya.

Menurut Havighurst (Hurlock, 1994: 54) tugas perkembangan adalah tugas yang muncul 
sekitar satu periode tertentu dari kehidupan siswa. Apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, 
akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Tetapi 
apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, 
menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas 
berikutnya.

Shertzer dan Stone (Yusuf, 2006: 16) mengartikan bimbingan sebagai proses bantuan 
kepada siswa agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Surya (1996: 19) mengartikan 
bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari 
pembimbing kepada siswa agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan 
diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan 
lingkungannya.

Nurihsan (2005: 9) mengungkapkan bahwa tujuan pemberian layanan bimbingan adalah 
membantu siswa dalam mencapai kebahagiaan hidup sebagai mahluk Tuhan, mencapai 
kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, dapat hidup bersama dengan individu 
lain dan tercapainya keseimbangan antara cita-cita dengan kemampuan yang dimilikinya.

Kegiatan belajar di sekolah terjadi melalui interaksi antara peserta didik atau siswa di 
satu pihak dengan pendidik atau guru di pihak lainnya. Dalam kegiatan belajar tersebut bukan 
tidak mungkin terjadi stagnasi belajar pada siswa yang ditandai dengan rasa bosan, malas, sulit 
mengerti pelajaran dan sebagainya. Hal itu dianggap wajar karena kegiatan belajar dipengaruhi 
oleh faktor individu dan faktor lingkungan.
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Salah satu upaya untuk menjadikan suasana belajar lebih hidup dan bervariasi sehingga 
tidak menimbulkan kebosananan pada siswa, perlu diupayakan pemecahan masalah yang 
dapat mengatasinya. Salah satunya adalah dengan memilih metode belajar yang tepat dan 
menyenangkan. Metode belajar merupakan sekumpulan teknik-teknik yang dapat mendukung 
terciptanya belajar secara efektif. Metode belajar adalah bagian dari strategi kegiatan yang dalam 
fungsinya sebagai alat untuk membantu efi siensi dalam proses belajar mengajar. Menyadari 
akan pentingnya keberadaan metode belajar yang dapat mendukung terciptanya belajar secara 
efektif, maka pemilihan metode belajar pun perlu disesuaikan dengan perkembangan peserta 
didik sebagai subjek belajar.

Metode Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti 
efektif untuk semua umur. Quantum Learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan 
belajar (accelereted Learning) dan teori Neurolinguistik Program (NLP) (DePorter dan Hernacki, 
2006: 15-16).

Secara operasional keberadaan Quantum Learning sebagai metode belajar setidaknya dapat 
dilihat dari lima hal: a) pandangan terhadap manusia, b) dimensi belajar dan berkembang, c) faktor-
faktor yang terlibat dalam proses belajar, d) strategi belajar efektif dan e) optimalisasi belajar.

Selain adanya perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar, metode Quantum Learning dan 
metode belajar reguler (biasa) pun mempunyai sejumlah persamaan-persaman. Persamaan-
persamaan tersebut meliputi aspek: teori belajar, alur/sistematika mencapai tujuan, interaksi 
guru-murid, sarana dan prasarana, belajar, penggunaan instrumen tes atau evaluasi, dan metode 
penyampaian materi. 

Adapun perbedaan antara metode Quantum Learning dan metode reguler merupakan 
nilai yang positif dari metode Quantum Learning. Nilai negatif dari teori Quantum Learning 
yaitu tidak memiliki waktu yang terstruktur sehingga bisa lebih lama dibandingkan dengan 
metode reguler, metode Quantum Learning harus selalu melibatkan sugesti, hanya berfokus 
pada siswa dan tidak berfokus pendidik/guru atau pelatih dalam pelaksanaannya, sehingga akan 
mengakibatkan metode kurang efektif karena siswa tidak ada yang mengarahkan.

Motivasi merupakan sebuah istilah yang lebih umum yang menunjukan pada seluruh 
proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, 
tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Karena 
itu, bisa dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, 
atau menggerkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai 
suatu kepuasan atau tujuan.

Motif yang mendasari tingkah laku manusia banyak jenisnya dan dapat digolongkan 
berdasarkan latar belakang perkembangannya, Abin Syamsudin (2004: 37) menyatakan, motif 
dapat dibagi menjadi dua yaitu: motif primer dan motif sekunder.

Berbagai pengertian belajar yang telah dikemukakan para ahli mengandung beberapa 
perumusan yang berbeda satu sama lain, tergantung dari orang yang mengemukakannya. 
Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa belajar di sini dimaksudkan sebagai suatu proses 
perubahan tingkah laku melalui pengalaman maupun melalui latihan yang dilakukan oleh 
individu. Perubahan itu terjadi secara berangsur-angsur dan relatif permanen.

Motivasi belajar adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan belajar karena didorong 
oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dari dalam dirinya atau pun yang datang dari 
luar.
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Motivasi belajar siswa dalam meraih suatu prestasi dapat dilihat dari empat aspek. Aspek-
aspek tersebut adalah pertama aspek usaha Merih Keberhasilan atau Tujuan (MK), yaitu aspek 
yang menunjukkan bagaimana pandangan siswa terhadap usaha yang harus dilakukannya untuk 
meraih keberhasilan atau tujuan yang diinginkannya. Aspek tersebut diungkapkan melalui 
indikator-indikator: indikator tingkatan aspirasi, frekuensi, devosi serta ketabahan, keuletan, 
dan kemampuan.

Aspek kedua adalah aspek Menyelesaikan Tugas-tugas (MT), yaitu aspek yang menunjukkan 
sejauhmana siswa memandang bahwa menyelesaikan tugas-tugas sekolah adalah sesuai dengan 
fungsinya sebagai siswa. Aspek ini diungkapkan melalui indikator durasi. Aspek ketiga adalah 
aspek Usaha Memenuhi Standar Keunggulan (MS); yaitu aspek yang menunjukan bagaimana 
pandangan siswa bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu yang berharga 
adalah merupakan upaya dalam memenuhi standar keunggulan. Aspek ketiga ini diungkapkan 
melalui indikator persistensinya. Aspek keempat adalah Kemampuan Memecahkan Masalah 
(KM), yaitu aspek yang menunjukkan pandangan siswa terhadap kemampuannya dalam 
memecahkan masalah yang dihadapinya. Aspek ini Diungkapkan melalui indikator tingkatan 
kualifi kasi prestasi dan arah sikapnya terhadap sasaran

Motivasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak seseorang 
pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada keinginan belajar. Agar 
peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar 
diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Ada bebrapa prinsip 
motivasi dalam belajar seperti dalam uaraian berikut: 1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang 
mendorong aktivitas belajar. 2) Motivasi instrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik 
dalam belajar. 3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 4) Motivasi berhubungan 
erat dengan kebutuhan dalam belajar. 5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 6) 
Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan 
belajar siswa di kelas, sebagai berikut: 1) Memberi angka. 2) Hadiah. 3) Kompetisi. 4) Ego-
involvement. 5) Memberi ulangan. 6) Mengetahui hasil. 7) Pujian. 8) Hukuman. 9) Hasrat 
untuk belajar. 10) Minat.

Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting. Motivasi memgang peranan yang sangat 
penting, mempengaruhi aktivitas, kesungguhan dan akhirnya menentukan hasil belajar. Seorang 
siswa akan bersungguh-sungguh , tekun, rajin belajar, apabila siswa memiliki motivasi belajar yang 
besar. Sebaliknya, apabila motivasi belajarnya kecil maka siswa akan menunjukan gejala-gejala 
kemalasan, keengganan, apatisme, bekerja asalan, mudah menyerah, putus asa, dsb.

Mohamad Surya (1979: 397) menyimpulkan bahwa di samping faktor situasi belajar 
dan latar belakang keluarga dan pengalamannya pada masa kanak-kanak; aspek sikap dan 
kebiasaan belajar siswa merupakan aspek yang berpengaruh signifi kan dalam proses belajar 
dalam kaitannya dengan gejala kurang berprestasi.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukannya pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara eksak dengan 
menggunakan perhitungan-perhitungan statistik mengenai motivasi belajar secara nyata dalam 
bentuk angka sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya.
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Metode penelitian yang digunakan yaitu pra eksperimen, dengan desain Pretest-Postest 
One Group Design. Dalam desain penelitian pra eksperimen, tidak ada kelompok pengontrol 
atau pembanding, adanya pemberian tes awal sebelum diberi perlakuan dan tes akhir setelah 
diberi perlakuan pada kelompok yang sama.

Motivasi adalah motif yang dibangkitkan dan adanya usaha untuk memenuhinya sehingga 
menghasilkan suatu perbuatan tertentu yang bersifat dinamis, aktif dan terarah.

Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah 
kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah 
laku yang lebih buruk.

Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah motivasi siswa untuk melakukan perubahan 
ke arah yang positif dengan menunjukan perilaku dan minat mereka untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi yang diinginkan serta ulet dan mempunyai 
kemampuan bertahan yang tinggi dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah yang 
harus dipecahkannya, menyukai tugas-tugas yang memiliki taraf kesulitan yang tinggi serta 
memiliki pandangan yang mengarah ke masa depan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya 
di masa depan yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain serta yang. Motivasi belajar 
siswa dalam meraih suatu prestasi dapat dilihat dari empat aspek, yaitu Aspek Usaha Meraih 
Keberhasilan atau Tujuan (MK), Aspek Menyelesaikan Tugas-tugas (MT), Aspek Usaha 
Memenuhi Standar Keunggulan (MS); Aspek Kemampuan Memecahkan Masalah (KM).

Quantum Learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang efektif yang memadukan 
antara sugestologi dan teknik pemercepatan belajar untuk membantu efi siensi proses belajar 
mengajar sehingga belajar terasa menyenangkan.

Metode Quantum Learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah 
yang dilakukan dalam mengembangkan sejumlah area keterampilan belajar sebagai daya 
dukung terhadap peningkatan prestasi belajar.

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu 
yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling yang diambil ialah teknik purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Artinya setiap unit/indvidu 
yang diambil dari sampel yang dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu.

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Pramuka 
No. 74 Hagu Teungah Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Populasi 
dalam penelitian adalah siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe. Siswa kelas X dipilih 
karena pada tingkatan kelas tersebut, siswa sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, 
sehingga dapat berpengaruh pada kegiatan belajarnya.

Instrumen yang digunakan yaitu alat ukur berupa kuesioner (angket), sebagai alat pengumpul 
data sekaligus alat ukur untuk mencapai tujuan penelitian. Tipe kuesioner yang digunakan adalah 
Self-Administrated Questionnaire yaitu kuesioner yang diisi sendiri oleh responden.

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang 
sejajar dengan materi yang diberikan (Arikunto, 2002: 67).

Uji validitas item angket dihitung dengan terlebih dahulu dicari harga korelasi antara 
bagian- bagian alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur 
dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Uji validitas instrumen dalam pen 
elitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus 
korelasi Product Moment, dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2007.
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Gambaran mengenai motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Lhokseumawe dikelompokan 
kedalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Cara menentukan batas setiap kategori 
adalah dengan perhitungan distribusi frekuensi data yang dikelompokan dengan memakai 
patokan skor ideal.

Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut: tahap persiapan, 
tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe. Hasil 

pengolahan data yang diperoleh dengan mengolah hasil jawaban siswa kelas X PJ SMK Negeri 
1 Lhokseumawe pada lembar isian instrumen motivasi belajar dengan mengacu pada konversi 
skor di bawah ini:

Tingkat Motivasi Belajar Siswa
Kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe

Kategori Rentang Skor f %
Sangat Tinggi 87 40 20%

Tinggi 82 - 86 20 10%
Sedang 68 - 81 77 39%
Rendah 67 61 31%

Tabel di atas menunjukan bahwa motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe dari jumlah siswa 198 sebanyak 40 siswa dengan persentase 20% memiliki 
motivasi belajar sangat tinggi, 20 siswa dengan persentase 10% memiliki motivasi belajar 
tinggi, 77 siswa dengan persentase 39% siswa memiliki motivasi belajar sedang, dan 61 siswa 
dengan persentase 31% memiliki motivasi belajar rendah. Melihat data yang telah didapat 
bahwa siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe sebagian besar memiliki motivasi belajar 
yang sedang. Jika ditampilkan dalam bentuk grafi k mengenai gambaran motivasi belajar siswa 
SMK Negeri 1 Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

Grafi k Gambaran Umum Motivasi Belajar Siswa Kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019
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Gambaran umum motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe 
berdasarkan kelas menunjukan motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe, 
motivasi belajarnya sedang.

Kelas X PJ menunjukan 12,5% atau 5 orang siswa memiliki motivasi belajar sangat tinggi, 
15% atau 6 orang siswa memiliki motivasi belajar 60% atau 24 orang siswa memiliki motivasi 
belajar sedang, dan 12,5% atau 5 orang siswa memiliki motivasi belajar rendah, secara umum 
kelas X PJ memiliki moti vasi belajar sedang.

Pencapaian tertinggi adalah pada aspek kemampuan memecahkan masalah dengan 
persentase 38,38%, hal ini menunjukan bahwa siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe 
sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan aspek terendah adalah aspek usaha 
meraih keberhasilan atau tujuan dengan persentase 25%, artinya siswa dalam usaha dalam 
meraih keberhasilan atau tujuan masih rendah.

Aspek motivasi belajar secara khusus memiliki persentase yang berbeda pada setiap 
tingkatannya. Dimulai dari usaha meraih keberhasilan atau tujuan, menyelesaikan tugas-tugas, 
usaha memenuhi keunggulan, dan kemampuan memecahkan masalah. Aspek usaha meraih 
keberhasilan atau tujuan memiliki persentase jumlah siswa yang mencapai kategori sangat 
tinggi dengan persentase sebesar 17%, kategori tinggi dengan persentase 14% , kemudian 
pada kategori sedang dengan persentase 44%, dan persentase 25% pada kategori rendah, maka 
dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe memiliki pencapaian 
aspek usaha meraih keberhasilan atau tujuan pada umumnya sedang. Aspek menyelesaikan 
tugas-tugas berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 25,76%, pada kategori tinggi 
dengan persentase 21,21%, pada kategori sedang dengan persentase sebesar 32,83%, kemudian 
dengan persentase siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada umumnya sedang 
dalam aspek menyelesaikan tugas-tugas. Pada aspek usaha memenuhi keunggulan berada 
pada kategori sangat tinggi dengan persentase 18,18%, pada kategori tinggi dengan persentase 
36,36%, kemudian pada kategori sedang dengan persentase 39,90% dan pada kategori rendah 
dengan persentase 5,56%. Jadi dalam aspek usaha memenuhi keunggulan pada siswa kelas 
X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada umumnya sedang dalam aspek usaha memenuhi 
keunggulan. Aspek lainnya yaitu aspek kemampuan memecahkan masalah pada kategori sangat 
tinggi dengan persentase 38,38%, pada kategori tinggi dengan persentase 18,18%, selanjutnya 
berada pada kategori sedang dengan persentase 28,79%, kemudian berada pada kategori rendah 
dengan persentase 14,64%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe sangat tinggi dalam kemampuan memecahkan masalahnya.

Keempat aspek motivasi belajar ini, telah dikembangkan indikator-indikator mengungkap 
motivasi belajar yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu menunjukan indikator 
motivasi belajar yang paling rendah adalah durasi dengan persentase 18%, hal ini menunjukan 
pentingnya layanan bimbingan belajar untuk meningk atkan motivasi belajar. Adapun indikator 
yang paling tinggi adalah frekuensi dengan persentase 55% hal ini didasarkan lamanya belajar.

Proses pelaksanaan Quantum Learning sebagai metode bimbingan belajar untuk 
meningkatkan motivasi belajar. Penyelenggaraan intervensi dalam penelitian ini dilakukan 
sebanyak 13 sesi, yang terdiri atas: 2 sesi merupakan pre-test dan post-test, serta 11 sesi 
digunakan untuk melakukan intervensi. Secara operasional intervensi penerapan metode 
Quantum Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe, yaitu Pre-Test, Learning How to Learn, AMBAK (Apa Manfaatnya BagiKu?), 
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Rayakanlah Keberhasilan Anda, Menata Pentas Belajar, Memupuk Sikap Juara, Menemukan 
Gaya Belajar, Membaca yuk!, Teknik Mencatat Tingkat Tinggi, Menulis dengan Percaya Diri, 
Melatih Daya Ingat, Berfi kir Kreatif, Post-Test. Berikut penjabaran setiap sesi metode Quantum 
Learning yang diberikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penyelenggaraan metode 
ini dilakukan di kelas XI E dengan asumsi bahwa siswa kelas X PJ mayoritas memiliki motivasi 
belajar yang rendah.

Perubahan motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe dilihat dari 
perbandingan skor yang siswa dapat pada saat pre-tes dengan pos-tes. Berikut disajikan 
persentase tingkatan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan metode Quantum 
Learning.

 Perubahan Motivasi Belajar Siswa Kelas X PJ
SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019

Keterangan f %
Meningkat 28 70%

Stagnan 8 20%
Turun 4 10%
Jumlah 40 100%

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan dengan persentase yang menunjukan siswa ada 
yang mengalami pengikatan, stagnan, dan menuru. Jumlah siswa yang mengalmi peningkatan 
setelah diberikan metode Quantum Learning sebanyak 28 siswa dengan persentase 70%, hal 
tersebut menunjukan cukup efektifnya metode Quantum Learning peningkatan sudah melebihi 
setengahnya dari jumlah subjek penelitian. Adapula yang stagnan dalam arti tetap sebanyak 
8 siswa dengan persentase 20%. Adapula siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar 
sebanyak 4 siswa dengan persentase 10%. Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafi k dibawah ini.

 

Grafi k Perubahan Motivasi Belajar Siswa Kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe
Tahun Pelajaran 2018/2019

 
Pengaruh metode Quantum Learning untuk meningk belajar siswa kelas X PJ SMK 

Negeri 1 Lhokseumawe. Metode Quantum Learning merupakan salah satu metode bimbingan 
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belajar yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe Kefektifan metode ini dapat dilihat dengan cara menghitung normalitas data. 
Menghitung normalitas data yaitu dengan membandingkan antara hasil pre-test dan post-test 
melalui pengujian dibandingkan dengan nilai ttabel untuk mengetahui tingkat signifi kansi 
dengan ketentuan thitung> t tabel.

Hasil perhitungan uji t sebagai langkah untuk menguji hipotesis di dapatkan nilai thitung 
sebesar 3.1 dan harga ttabel sebesar 1.68. Dengan begitu nilai thitung > ttabel yang berarti H1 
diterima, bahwa metode Quantum Learning sebagai metpde bimbingan belajar efektif untuk 
menignkatkan motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe.

Pembahasan hasil penelitian. Motivasi belajar siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 
Lhokseumawe. Motivasi belajar pada setiap siswa tentu saja berbeda-beda, ada yang motivasi 
belajarnya sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini berdasarkan dari data-data melalui 
penyebaran instrumen motivasi belajar dan observasi.

Siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe, mayoritas pada tingkatan sedang. Sebagai 
perbandingan, berikut akan digambarkan dengan grafi k tentang motivasi belajar siswa kelas X 
PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada saat pre-test dan post-test.

Jumlah siswa sama pada saat pre-test dan post-test. Siswa berjumlah 3 siswa, adapaun pada 
tingkatan tinggi mengalami perubahan, dimana dari 2 siswa yang memiliki motivasi belajar 
yang tingkatannya tinggi menjadi 5 osiswa yang motivasi belajarnya tinggi. Pada tingkatan 
motivasi belajar sedang, sebelum pre-test berjumlah 12 siswa, setelah post-test menjadi 22 
siswa. Tingkatan motivasi belajar rendah, mengalami penurunan dari 23 siswa menjadi 10 
siswa.

Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan jika pemberian metode yang tepat. Dengan metode 
yang tepat motivasi belajar siswa kelas X PJ dapat ditingkatkan meskipun tidak mencapai pada 
tingkatan sangat tinggi atau tinggi. Secara umum hasil post-test siswa mengalami peningkatan 
motivasi belajar meskipun tidak mencapai tingkatan yang tinggi. Dengan persentase yang 
mencapai 55% siswa mengalami perubahan dari tingkatan motivasi belajar rendah ke tingkatan 
motivasi belajar sedang. Sedangkan 7,5% berada pada tingkatan motivasi belajar yang sangat 
tinggi, 12,5% berada pada tingkatan motivasi belajar yang tinggi, dan 25% siswa pada tingkatan 
motivasi belajar yang rendah.

Gambaran keefektivan metode Quantum Learning untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa kelas X PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe.

Adanya peningkatan motivasi belajar, hal ini dilihat dari perbandingan pre-test dan post-
test. Jumlah yang mengalami peningkatan sebanyak 28 siswa dari jumlah siswa 40 siswa atau 
dengan persentase sebesar 70%. Hal ini menunjukan metode Quantum Lerning dianggap efektif 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan menekan jumlah tingkatan rendah dalam 
motivasi belajar dari 23 siswa menjadi 10 siswa dengan pesentase penurunan sebesar 10%.

Jumlah siswa yang mengalmi peningkatan setelah diberikan metode Quantum Learning 
sebanyak 28 orang dengan persentase 70%, hal tersebut menunjukan cukup efektifnya metode 
Quantum Learning peningkatan sudah melebihi setengahnya dari jumlah subjek penelitian. 
Adapula yang stagnan dalam arti tetap sebanyak 8 orang dengan persentase 20%. Adapula 
siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar sebanyak 4 orang dengan persentase 10%. 
Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafi k dibawah ini.

Metode Quantum Learning efektif uantuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X 
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PJ SMK Negeri 1 Lhokseumawe dengan asumsi bahwa hasil perhitungan uji t didapatkan nilai 
thitung sebesar 3.1 lebih besar dari harga ttabel sebesar 1.684.

Penelitian di Amerika kerjasama antara Northwood dengan Learning Forum (1994) 
membuktikan bahwa penerapan metode Quantum Learning Berhasil meningkatkan nilai-
nilai tes yang lebih tinggi dan suasana yang lebih positif. Hasil yang signifi kan khususnya 
terlihat pada mata pelajaran membaca dan seni bahasa serta ilmu sosial. Peningkatan ini 
dapat terlihat juga pada beberapa kelas yang siswanya cacat belajar. Penelitian Jeannette Vos-
Groenendal (DePorter dan Hernacki, 2006: 19), membuktikan metode Quantum Learning 
berhasil meningkatkan motivasi siswa 68%, memperbesar keyakinan diri 81%, melanjutkan 
dan memanfaatkan keterampilan belajar 98% dan nilai belajar 73%.

Penggunaan metode Quantum Learning ini membantu siswa lebih mandiri dalam belajar, 
namun di sisi lain evaluasi dan kontrol belajar oleh pihak guru atau pendidik perlu diadakan 
untuk mengukur perkembangan belajar siswa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini akan dipaparkan 

beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Berikut hasil penelitian 
yang dituangkan dalam beberapa kesimpulan: 1) Sebagian besar siswa kelas X PJ SMK Negeri 
1 Lhokseumawe memiliki motivasi belajar pada tingkatan sedang. 2) Siswa kelas X PJ SMK 
Negeri 1 Lhokseumawe berada pada kategori motivasi belajar tinggi. Dengan motivasi belajar 
yang tinggi tentu saja memiliki motif untuk berprestasi, karena semakin tinggi motivasi belajar 
yang dimiliki seorang siswa maka makin tinggi motif berprestasinya. 3) Metode Quantum 
Learning efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari penurunan 
siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:
Bagi pihak sekolah para guru dapat memberikan suatu penghargaan bagi siswa apabila 

mendapat kesuksesan atau keberhasilan. Hal ini dipandang perlu karena pemberian penghargaan 
(reward) bagi siswa merupakan bentuk perayaan yang dapat mengajarkan pada siswa mengenai 
motivasi untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang.

Bagi siswa yang termasuk kategori sangat tinggi dan tinggi, motivasi belajar yang sudah 
dimiliki dapat dipertahankan untuk mendukung aktivitas belajar sehingga memperkecil 
kemungkinan untuk bergeser pada kategori motivasi belajar sedang dan rendah.

Bagi siswa yang termasuk kategori sedang dan rendah, lebih ditingkatkan lagi dengan cara 
memahami dan menerapkan kembali metode yang telah diberikan, supaya timbulnya motivasi 
dan dapat mempermudah dalam melaksanakan aktivitas belajar. Jika meotde ini sudah dikuasai 
maka akan terjadi pergeseran yang positif berupa motivasi belajar yang tinggi.

Bagi guru pembimbing, motivasi belajar merupakan hal yang paling penting dalam proses 
pembelajaran. Motivasi belajar tidak bersifat tetap, tetapi bersifat fl uktuatif, selalu naik dan 
turun. Salah satu tugas guru pembimbing disekolah adalah menjaga motivasi belajar itu selalu 
ada pada setiap siswa. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya kegiatan belajar. Dengan 
adanya rancangan program intervensi metode Quantum Learning diharapkan menjadi referensi 
dalam mengembangkan program bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
agar supaya dapat meminimalisir terhambatnya kegiatan belajar.
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Bagi jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, adanya pengembangan lebih lanjut mata 
kuliah bimbingan belajar bagi para mahasiswa. Dengan adanya pengembangan mata kuliah 
bimbingan belajar sebagai sarana untuk membantu siswa di sekolah. Salah satunya adalah 
dengan memasukkan metode Quantum Learning sebagai dasar dalam pengembangan praktikum 
bimbingan belajar pada setiap jenjang sekolah, yaitu SD, SMP dan SMK.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai motivasi belajar 
dan keefektivan metode Quantum Learning.
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