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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Sekolah 

MAN 1 Indragiri Hilir adalah sederajat SMA di bawah naungan 

Kementrian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jalan Pelajar No. 

254 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

MAN 1 Indragiri Hilir bermula dari sekolah Persiapan Institut 

Agama Islam Negeri (SPIAIN) yang berdiri pada tahun 1966. Maka 

dengan Surat Keputusan (SK) Mentri Agama No. 39 Tahun 1979, 

tertanggal 30 Mei 1979, SPIAIN di relokasi ke MAN 1 Indragiri Hilir. 

Pada tanggal 17 November 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 669 Tahun 2016 resmi menjadi  MAN 1 

Indragiri Hilir yang awalnya bernama MAN 039 Tembilahan. 

Penerimaan siswa baru sudah dimulai sejak Tahun Pelajaran 

1979/1980 yang diprakarsai oleh Bapak Mukhtar Awang BA. Sejak 

keluarnya SK Mentri Agama tersebut secara Operasional MAN 1 

Indragiri Hilir, menerima peserta didik sebanyak 41 orang yang terdiri 

dari 1 (satu) lokal belajar dan secara bertahan terus mengembangkan diri. 

Alhamdulillah pada akhirnya pada Tahun Pelajaran 2013/2014 ini MAN 

1 Indragiri Hilir memiliki 969 siswa dengan 29 rombongan belajar 

dengan rata-rata 35 siswa per kelas.  
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Seiring dengan berkembangnya waktu dan semangat antusias 

masyarakat terhadap Madrasah, maka MAN 1 Indragiri Hilir secara 

bertahap mulai membuka kelas jauh (Filial) serta menjadi induk KKM 

Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada 

awalnya ada 35 Madrasah yang tergabung dibawah induk KKM MAN 1 

Indragiri Hilir. Hingga sekarang ada dua MAN Filial sudah menjadi 

Madrasah Negeri yang berdiri sendiri dan delapan Madrasah Aliyah 

Swasta (MAS) sudah lepas dari induk KKM MAN 1 Indragiri Hilir.  

2. Peserta Didik 

Adapun jumlah peserta didik yang ada di MAN 1 Indragiri Hilir 

adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel IV.1. Daftar Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 

  

2) Jumlah Berdasarkan Kelas 

Tabel IV.2. Daftar Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kelas 

 

 

 

B. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, data yang disajikan adalah data tentang uji coba 

dari instrumen yang digunakan serta data pelaksanaan penelitian berupa 

penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning yang 

Laki-laki Perempuan Total 

379 663 1042 

Kelas Jumlah 

X (sepuluh) 367 

XI (sebelas) 340 

XII (dua belas) 335 

Jumlah 1042 
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dilengkapi dengan media Mind Mapping terhadap motivasi belajar siswa 

untuk kelas eksperimen I dan penggunaan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning terhadap motivasi belajar siswa untuk kelas 

eksperimen II, dimana pengaruh pada kedua kelas dilihat pada materi 

pembelajaran laju reaksi. Penentuan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 dipilih berdasarkan rekomendasi dari guru kimia yang bersangkutan secara 

langsung dan didapatlah kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen I dan kelas 

XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen II. 

1. Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

motivasi serta lembar observasi. Sebelum instrumen digunakan secara 

nyata dalam tahapan penelitian ini, instrumen diuji coba untuk melihat 

apakah instrumen yang akan digunakan untuk mengukur motivasi siswa 

ini telah valid dan reliabel. Angket motivasi pada penelitian ini disusun 

dalam bentuk pernyataan yang jawabannya berkisar dari tidak pernah 

hingga selalu yang mana item pernyataan dalam angket ini disusun 

berdasarkan indikator dari motivasi belajar. Pernyataan yang disajikan 

dalam angket ini adalah sebanyak 20 item pernyataan. 

a. Validitas Angket 

Angket yang telah disusun ini selanjutnya dilakukan uji 

kevalidan berupa validasi isi dan validasi item. Validasi isi pada 

angket motivasi belajar ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing yaitu 

Ibu Yuni Fatisa, M.Si. Berdasarkan uji validitas isi ini, seluruh 
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pernyataan dinyatakan valid. Setelah angket dinyatakan valid oleh 

Ibu Yuni Fatisa, M.Si., angket diuji cobakan kepada 20 orang siswa 

kelas XII IPA MAN 1 Indragiri Hilir. Hasil uji coba dari angket ini 

diolah secara komputerisasi menggunakan program SPSS versi 21 

dan disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.3. Hasil Validitas Item Angket Motivasi Belajar 

Nomor 

Item 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Ket 

1 73.3929 108.099 .595 .862 Valid 

2 74.2500 107.009 .544 .863 Valid 

3 74.0357 103.443 .405 .871 Valid 

4 73.1071 106.544 .500 .864 Valid 

5 74.0000 111.259 .301 .871 Valid 

6 72.6429 109.349 .442 .866 Valid 

7 74.2143 110.026 .510 .865 Valid 

8 74.0000 108.741 .478 .865 Valid 

9 72.6071 110.099 .534 .865 Valid 

10 72.8929 107.803 .464 .866 Valid 

11 73.2500 104.120 .594 .861 Valid  

12 73.1786 108.078 .375 .869 Valid 

13 73.0000 103.259 .639 .859 Valid 

14 73.4286 100.995 .678 .857 Valid 

15 73.0357 104.406 .743 .857 Valid 

16 73.4286 110.698 .274 .873 Tidak Valid 

17 73.1786 103.634 .575 .861 Valid 

18 73.5357 106.628 .482 .865 Valid 

19 72.6429 111.497 .367 .869 Valid 

20 73.2500 113.157 .165 .877 Tidak Valid 

 

Berdasarkan data hasil output dari SPSS versi 21 yang tersaji 

dalam tabel diatas, didapat nilai Alpha Croncbach untuk 20 item 

pernyataan adalah sebesar 0.871 dan nilai inilah yang akan dijadikan 

patokan dalam melihat kevalidan item yang mana yang valid dan 

yang mana yang tidak valid. Apabila nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih kecil dari nilai Alpha Croncbach maka item tersebut 
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dinyatakan valid, dan apabila nilai Alpha if Item Deleted lebih besar 

dari nilai Alpha Croncbach maka item tersebut dinyatakan tidak 

valid. Dari tabel IV.3 diatas diketahui bahwa ada 2 item pernyataan 

yang dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai Cronbach Alpha if 

Item Deleted besar dari 0.871 sehingga kedua item ini akan dibuang 

dari angket dan tidak digunakan untuk mengukur motivasi belajar. 

b. Reliabilitas Angket 

Selanjutnya angket yang telah valid ini dianalisis kembali 

untuk melihat kereliabelan angket tersebut. Nilai reliabilitas angket 

yang didapat dari hasil output SPSS disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.4. Nilai Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.871 20 

 

Berdasarkan tabel IV.4 diketahui nilai Cronbach Alpha untuk 

20 item pernyataan adalah sebesar 0.871. Nilai ini menyatakan nilai 

reliabilitas dari angket dengan kategori reliabilitas sangat tinggi. 

Nilai reliabilitas ini lebih besar dibanding 0.60 yang menjadi nilai 

patokan dalam melihat reliabilitas instrumen, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa angket motivasi belajar telah reliabel. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

bagaimana aktivitas peneliti selaku guru ketika berada didalam kelas. 

Lembar observasi ini diisi oleh guru kimia sesungguhnya atau seharusnya 
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yang bertanggung jawab dikelas yang diteliti peneliti. Lembar observasi 

ini diamati pada setiap pertemuan saat penelitian dilaksanakan baik pada 

kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen II. Hasil rekapitulasi 

lembar observasi guru pada kelas eksperimen I dan eksperimen II 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.5. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru (Peneliti) 

dalam Pelajaran Kimia Menggunakan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Dilengkapi dengan Media Mind Mapping pada Kelas 

Eksperimen I 

No Aktivitas yang Diamati 
Pertemuan 

1 2 3 

1. Guru mengajak peserta didik menemukan sendiri 

suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan media mind mapping. 

(Inquiry/Menemukan) 

 

4 4 4 

2. Guru bertanya menggali informasi tentang apa yang 

sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang 

belum diketahui peserta didik. 

(Questioning/Bertanya) 

 

3 4 4 

3. Guru mengajak peserta didik dengan menggunakan 

media mind mapping untuk belajar bersama dalam 

kelompoknya. (Learning Community/Masyarakat 

Belajar) 

 

4 4 4 

4. Guru memakai media mind mapping sebagai 

pemodelan yang dapat membantu peserta didik 

memahami suatu konsep. (Modeling/Pemodelan) 

 

4 4 4 

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengingat kembali apa yang telah 

dipelajarinya. (Reflection/Refleksi) 

 

3 3 4 

6. Guru meminta peserta didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran berdasarkan data pengamatan atau 

diskusi kelompok. (Contructivism/Konstruktivisme) 

 

3 4 4 

7. Guru memberikan penilaian peserta didik terhadap 

kerja sama kelompok dan keaktifan dalam tanya 

jawab. (Authentic Assessment/Penilaian Sebenarnya) 

4 4 4 

Jumlah Skor 25 26 27 

Persentase Observasi 89% 96% 100% 
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Tabel IV.6. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru (Peneliti) 

dalam Pelajaran Kimia Menggunakan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Dilengkapi pada Kelas Eksperimen II 

No Aktivitas yang Diamati 
Pertemuan 

1 2 3 

1. Guru mengajak peserta didik menemukan sendiri 

suatu konsep dengan contoh kehidupan sehari-hari. 

(Inquiry/Menemukan) 

 

4 4 4 

2. Guru bertanya menggali informasi tentang apa yang 

sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang 

belum diketahui peserta didik. (Questioning / 

Bertanya) 

 

3 3 4 

3. Guru mengajak peserta didik untuk belajar bersama 

dalam kelompoknya. (Learning Community / 

Masyarakat Belajar) 

 

3 4 3 

4. Guru mencontohkan sesuatu hal sebagai pemodelan 

yang dapat membantu peserta didik memahami suatu 

konsep. (Modeling/Pemodelan) 

 

3 3 4 

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengingat kembali apa yang telah 

dipelajarinya. (Reflection/Refleksi) 

 

4 3 4 

6. Guru meminta peserta didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran berdasarkan data pengamatan atau 

diskusi kelompok. (Contructivism/Konstruktivisme) 

 

3 3 3 

7. Guru memberikan penilaian peserta didik terhadap 

kerja sama kelompok dan keaktifan dalam tanya 

jawab. (Authentic Assessment/Penilaian Sebenarnya) 

3 4 4 

Jumlah Skor 24 25 27 

Persentase Observasi 82% 86% 93% 

 

Berdasarkan tabel IV.5 dan tabel IV.6 diatas terlihat bahwa pada 

setiap pertemuan yang dilaksanakan pada materi Laju Reaksi baik pada 

kelas eksperimen I maupun eksperimen II menunjukkan persentase yang 

sangat baik. Persentase yang terlihat sangat baik ini menunjukkan bahwa 

artinya aspek-aspek yang dinilai pada saat guru (peneliti) menerapkan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dilengkapi 
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dengan media mind mapping untuk kelas eksperimen I serta menerapkan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning tanpa dibantu 

media mind mapping pada kelas eksperimen II dapat atau mampu 

dilaksanakan dengan baik oleh guru (peneliti). 

 

3.  Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Untuk mengukur motivasi siswa pada pembelajaran kimia materi 

Laju Reaksi, maka angket disebarkan kepada siswa pada kelas 

eksperimen I dan siswa kelas eksperimen II. Berdasarkan sebaran 

tersebut, maka didapatlah hasil persentase pretest dan posttest motivasi 

belajar siswa untuk setiap indikator motivasi belajar. Rekapitulasi angket 

motivasi belajar siswa sebelum diberi perlakuan (pretest) untuk kelas 

eksperimen I disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.7. Rekapitulasi Angket Pretest Motivasi Belajar Per 

Indikator Kelas Eksperimen I 

Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator I 

Pernyataan 1 57.24% 

48.72 % Sedang Pernyataan 2 37.93% 

Pernyataan 3 51.03% 

Indikator II 

Pernyataan 4 32.41% 

40.86% Sedang 
Pernyataan 5 33.1% 

Pernyataan 6 62.1% 

Pernyataan 7 35.86% 

Indikator III 

Pernyataan 8 46.9% 

54.14% Sedang 
Pernyataan 9 64.14% 

Pernyataan 10 48.28% 

Pernyataan 11 57.24% 

Indikator IV 

Pernyataan 12 53.1% 

59.3% Sedang Pernyataan 13 61.4% 

Pernyataan 14 63.45% 
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Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator V 
Pernyataan 15 63.45% 

66.21% Tinggi 
Pernyataan 16 68.97% 

Indikator VI 
Pernyataan 17 68.28% 

75.52% Tinggi 
Pernyataan 18 82.76% 

Rata-Rata 57.46% Sedang 

 

Berdasarkan tabel IV.7 diketahui bahwa untuk angket pretest kelas 

eksperimen I pada indikator 1 dengan pernyataan indikator “adanya 

hasrat dan keinginan berhasil” untuk butir pernyataan 1, 2, dan 3 

mendapat persentase rata-rata sebesar 48.72% dengan kategori motivasi 

“sedang”. Selanjutnya untuk indikator 2 dengan pernyataan indikator 

“adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar” mendapat persentase 

rata-rata sebesar 40.86% dengan kategori motivasi “sedang”. Kemudian 

untuk indikator 3 dengan pernyataan indikator “adanya harapan dan cita-

cita masa depan” mendapat persentase rata-rata sebesar 54.14% dengan 

kategori motivasi “sedang”. Kemudian untuk indikator 4 dengan 

pernyataan indikator “adanya penghargaan dalam belajar” mendapat 

persentase rata-rata sebesar 59.3% dengan kategori motivasi “sedang”. 

Selanjutnya untuk indikator 5 dengan pernyataan indikator “adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar” mendapat persentase rata-rata 

sebesar 66.21% dengan kategori motivasi “tinggi”. Kemudian untuk 

indikator 6 dengan pernyataan indikator “adanya lingkungan belajar yang 

kondusif” mendapat persentase rata-rata sebesar 75.52% dengan kategori 

motivasi “tinggi”. 
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Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase 

jawaban tertinggi untuk keseluruhan indikator pada angket pretest 

motivasi belajar kelas eksperimen I ini untuk adalah pada indikator VI 

dengan persentase sebesar 75.52% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Kemudian rata-rata persentase jawaban terendah untuk keseluruhan 

indikator pada angket pretest motivasi belajar kelas eksperimen I ini 

untuk adalah pada indikator II dengan persentase sebesar 40.86% dengan 

kategori motivasi “sedang”. 

Selanjutnya rekapitulasi angket motivasi belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan (pretest) untuk kelas eksperimen II disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel IV.8. Rekapitulasi Angket Pretest Motivasi Belajar Per 

Indikator Kelas Eksperimen II 

Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator I 

Pernyataan 1 56.30% 

48.89% Sedang Pernyataan 2 41.48% 

Pernyataan 3 48.89% 

Indikator II 

Pernyataan 4 42.96% 

47.59% Sedang 
Pernyataan 5 41.48% 

Pernyataan 6 61.48% 

Pernyataan 7 44.44% 

Indikator III 

Pernyataan 8 40% 

50% Sedang 
Pernyataan 9 60% 

Pernyataan 10 44,44% 

Pernyataan 11 55.56% 

Indikator IV 

Pernyataan 12 48.15% 

53.33% Sedang Pernyataan 13 60.74% 

Pernyataan 14 51.11% 

Indikator V 
Pernyataan 15 60% 

63.33% Tinggi 
Pernyataan 16 66.67% 
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Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator VI 
Pernyataan 17 60.74% 

62.96% Tinggi 
Pernyataan 18 65.19% 

Rata-Rata 54.35% Sedang 

 

Berdasarkan tabel IV.8 diketahui bahwa untuk angket pretest kelas 

eksperimen II pada indikator 1 dengan pernyataan indikator “adanya 

hasrat dan keinginan berhasil” untuk butir pernyataan 1, 2, dan 3 

mendapat persentase rata-rata sebesar 48.89% dengan kategori motivasi 

“sedang”. Selanjutnya untuk indikator 2 dengan pernyataan indikator 

“adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar” mendapat persentase 

rata-rata sebesar 47.59% dengan kategori motivasi “sedang”. Kemudian 

untuk indikator 3 dengan pernyataan indikator “adanya harapan dan cita-

cita masa depan” mendapat persentase rata-rata sebesar 50% dengan 

kategori motivasi “sedang”. Kemudian untuk indikator 4 dengan 

pernyataan indikator “adanya penghargaan dalam belajar” mendapat 

persentase rata-rata sebesar 53.33% dengan kategori motivasi “sedang”. 

Selanjutnya untuk indikator 5 dengan pernyataan indikator “adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar” mendapat persentase rata-rata 

sebesar 63.33% dengan kategori motivasi “tinggi”. Kemudian untuk 

indikator 6 dengan pernyataan indikator “adanya lingkungan belajar yang 

kondusif” mendapat persentase rata-rata sebesar 62.96% dengan kategori 

motivasi “tinggi”. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase 

jawaban tertinggi untuk keseluruhan indikator pada angket pretest 
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motivasi belajar kelas eksperimen I ini untuk adalah pada indikator V 

dengan persentase sebesar 63.33% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Kemudian rata-rata persentase jawaban terendah untuk keseluruhan 

indikator pada angket pretest motivasi belajar kelas eksperimen I ini 

untuk adalah pada indikator II dengan persentase sebesar 47.59% dengan 

kategori motivasi “sedang”. 

Selanjutnya rekapitulasi angket motivasi belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan (posttest) untuk kelas eksperimen I disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel IV.9. Rekapitulasi Angket Posttest Motivasi Belajar Per 

Indikator Kelas Eksperimen I 

Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator I 

Pernyataan 1 73.1% 

65.29 % Sedang Pernyataan 2 56.55% 

Pernyataan 3 66.20% 

Indikator II 

Pernyataan 4 58.62% 

62.93% Sedang 
Pernyataan 5 52.41% 

Pernyataan 6 88.28% 

Pernyataan 7 52.41% 

Indikator III 

Pernyataan 8 55.86% 

77.93% Tinggi 
Pernyataan 9 90.34% 

Pernyataan 10 86.9% 

Pernyataan 11 78.62% 

Indikator IV 

Pernyataan 12 74.48% 

77.24% Tinggi Pernyataan 13 84.83% 

Pernyataan 14 72.41% 

Indikator V 
Pernyataan 15 71.03% 

72.76% Tinggi 
Pernyataan 16 74.48% 

Indikator VI 
Pernyataan 17 75.17% 

85.17% 
Sangat 

Tinggi Pernyataan 18 95.17% 

Rata-Rata 73.55% Tinggi 
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Berdasarkan tabel IV.9 diketahui bahwa untuk angket posttest kelas 

eksperimen I pada indikator 1 dengan pernyataan indikator “adanya 

hasrat dan keinginan berhasil” untuk butir pernyataan 1, 2, dan 3 

mendapat persentase rata-rata sebesar 65.29% dengan kategori motivasi 

“tinggi”. Selanjutnya untuk indikator 2 dengan pernyataan indikator 

“adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar” mendapat persentase 

rata-rata sebesar 62.93% dengan kategori motivasi “tinggi”. Kemudian 

untuk indikator 3 dengan pernyataan indikator “adanya harapan dan cita-

cita masa depan” mendapat persentase rata-rata sebesar 77.93% dengan 

kategori motivasi “tinggi”. Kemudian untuk indikator 4 dengan 

pernyataan indikator “adanya penghargaan dalam belajar” mendapat 

persentase rata-rata sebesar 77.24% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Selanjutnya untuk indikator 5 dengan pernyataan indikator “adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar” mendapat persentase rata-rata 

sebesar 72.76% dengan kategori motivasi “tinggi”. Kemudian untuk 

indikator 6 dengan pernyataan indikator “adanya lingkungan belajar yang 

kondusif” mendapat persentase rata-rata sebesar 85.17% dengan kategori 

motivasi “sangat tinggi”. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase 

jawaban tertinggi untuk keseluruhan indikator pada angket posttest 

motivasi belajar kelas eksperimen I ini untuk adalah pada indikator VI 

dengan persentase sebesar 85.17% dengan kategori motivasi “sangat 

tinggi”. Kemudian rata-rata persentase jawaban terendah untuk 
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keseluruhan indikator pada angket pretest motivasi belajar kelas 

eksperimen I ini untuk adalah pada indikator II dengan persentase 

sebesar 62.93% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Selanjutnya rekapitulasi angket motivasi belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan (posttest) untuk kelas eksperimen II disajikan dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel IV.10. Rekapitulasi Angket Posttest Motivasi Belajar Per 

Indikator Kelas Eksperimen II 

Indikator Pernyataan % Motivasi Rata-Rata Keterangan 

Indikator I 

Pernyataan 1 60.74% 

54.57% Sedang Pernyataan 2 48.89% 

Pernyataan 3 54.07% 

Indikator II 

Pernyataan 4 45.93% 

45.56% Sedang 
Pernyataan 5 42.96% 

Pernyataan 6 54.07% 

Pernyataan 7 39.26% 

Indikator III 

Pernyataan 8 45.93% 

53.33% Sedang 
Pernyataan 9 58.52% 

Pernyataan 10 50.37% 

Pernyataan 11 58.52% 

Indikator IV 

Pernyataan 12 62.96% 

60.74% Sedang Pernyataan 13 65.19% 

Pernyataan 14 54.07% 

Indikator V 
Pernyataan 15 54.07% 

53.33% Tinggi 
Pernyataan 16 52.59% 

Indikator VI 
Pernyataan 17 66.67% 

77.04% Tinggi 
Pernyataan 18 87.41% 

Rata-Rata 57.42% Sedang 

 

Berdasarkan tabel IV.10 diketahui bahwa untuk angket posttest 

kelas eksperimen II pada indikator 1 dengan pernyataan indikator 

“adanya hasrat dan keinginan berhasil” untuk butir pernyataan 1, 2, dan 3 

mendapat persentase rata-rata sebesar 54.57% dengan kategori motivasi 
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“sedang”. Selanjutnya untuk indikator 2 dengan pernyataan indikator 

“adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar” mendapat persentase 

rata-rata sebesar 45.56% dengan kategori motivasi “sedang”. Kemudian 

untuk indikator 3 dengan pernyataan indikator “adanya harapan dan cita-

cita masa depan” mendapat persentase rata-rata sebesar 53.33% dengan 

kategori motivasi “sedang”. Kemudian untuk indikator 4 dengan 

pernyataan indikator “adanya penghargaan dalam belajar” mendapat 

persentase rata-rata sebesar 60.74% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Selanjutnya untuk indikator 5 dengan pernyataan indikator “adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar” mendapat persentase rata-rata 

sebesar 53.33% dengan kategori motivasi “sedang”. Kemudian untuk 

indikator 6 dengan pernyataan indikator “adanya lingkungan belajar yang 

kondusif” mendapat persentase rata-rata sebesar 77.04% dengan kategori 

motivasi “tinggi”. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase 

jawaban tertinggi untuk keseluruhan indikator pada angket posttest 

motivasi belajar kelas eksperimen I ini untuk adalah pada indikator VI 

dengan persentase sebesar 77.04% dengan kategori motivasi “tinggi”. 

Kemudian rata-rata persentase jawaban terendah untuk keseluruhan 

indikator pada angket pretest motivasi belajar kelas eksperimen I ini 

untuk adalah pada indikator II dengan persentase sebesar 45.56% dengan 

kategori motivasi “sedang”. 
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Selanjutnya, untuk mengetahui persentase motivasi belajar siswa 

pada masing-masing kelas, dilakukan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambar 

secara jelas data yang telah terkumpul berkaitan dengan motivasi belajar 

siswa selama proses pembelajaran.  

 

C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang 

digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan 

program SPSS 21. Pengambilan keputusan untuk uji Kolmogorov 

Smirnov dapat dilakukan dengan berpatokan pada probabilitas 

signifikansi. Apabila angka probabilitas signifikansinya > 0.05 maka 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua data yang akan diuji 

dengan data normal baku sehingga data yang ada berdistribusi normal. 

Jika angka probabilitas signifikansinya < 0.05 maka data yang ada tidak 

berdistribusi normal.
71

 

Hasil output SPSS untuk uji normalitas angket pretest disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.11. Hasil Output Uji Normalitas Angket Pretest 

Kelas Kolmogorov Smirnov 

Statistic df Sig. 

Eksperimen I 0.118 29 0.200 

Eksperimen II 0.108 27 0.200 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi untuk kedua kelas adalah sebesar 0.200. Berdasarkan teori 

pengambilan keputusan untuk uji Kolmogorov Smirnov maka nilai yang 

didapat dibandingkan dengan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jika 0.200 > 0.05 maka data yang diperoleh berdistribusi normal. 

Selanjutnya untuk normalitas angket posttest disajikan dalam data 

pada tabel berikut ini. 

Tabel IV.12. Hasil Output Uji Normalitas Angket Posttest 

Kelas Kolmogorov Smirnov 

Statistic df Sig. 

Eksperimen I 0.135 29 0.187 

Eksperimen II 0.161 27 0.070 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi untuk kedua kelas adalah sebesar 0.187 dan 0.070. 

Berdasarkan teori pengambilan keputusan untuk uji Kolmogorov Smirnov 

maka nilai yang didapat dibandingkan dengan 0.05. Dari data yang 

didapat nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kesamaan 

(homogenitas) varian skor dari motivasi belajar siswa pada saat pretest 

dan posttest. Pengambilan keputusan pada uji homogenitas ini sama 

prinsip nya dengan uji normalitas dimana apabila nilai probabilitas 

signifikansi lebih besar dari 0.05 maka varians skor homogen atau sama, 
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dan jika kecil dari 0.05 maka varians skor tidak homogen atau tidak 

sama. 

Hasil output SPSS untuk uji homogenitas angket pretest disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.13. Hasil Output Uji Homogenitas Angket Pretest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.182 1 54 0.671 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0.671. Berdasarkan teori pengambilan keputusan 

untuk uji homogenitas ini maka nilai yang didapat dibandingkan dengan 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika 0.671 > 0.05 maka data 

yang diperoleh memiliki varians skor homogen atau sama. 

Selanjutnya untuk homogenitas angket posttest disajikan dalam 

data pada tabel berikut ini. 

Tabel IV.14. Hasil Output Uji Homogenitas Angket Posttest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.091 1 54 0.301 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0.301. Berdasarkan teori pengambilan keputusan 

untuk uji homogenitas ini maka nilai yang didapat dibandingkan dengan 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika 0.301 > 0.05 maka data 

yang diperoleh memiliki varians skor homogen atau sama. 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uraian mengenai uji normalitas dan uji homogenitas 

yang telah dijelaskan, diketahui lah bahwa data yang didapat dari angket 
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motivasi belajar siswa ini telah berdistribusi normal dan homogen. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis 

nihil (H0) yang diterima atau hipotesis alternatif (Ha) yang diterima. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji t test. Pengujian hipotesis 

menggunakan t-test digunakan untuk mengetahui pembelajaran atau 

perlakuan mempunyai pengaruh atau tidak terhadap objek yang diteliti. 

Adapun hasil perhitungan SPSS 22 disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.15. Analisis Uji T – Test Angket Motivasi 

Independent Samples Test 

T Df Sig. 

5.278 54 0.000 

 

Dari analisis data uji T-Test yang dilakukan didapatkan nilai 

signifikansi pada Independent Samples Correlations sebesar 0.000. 

Kriteria pengujian Ha diterima adalah jika nilai signifikansi < taraf dasar 

signifikansi yaitu 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, begitupun 

sebaliknya jika nilai signifikansi > 0.05 maka H0 lah yang diterima.
72

  

Dari data yang didapat, karena 0.000 < 0.05 artinya H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning dilengkapi media mind 

mapping terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 

Cara lain dalam mengambil keputusan uji T-Test ini yaitu dengan 

ketentuan apabila ttest > ttabel, maka H0 ditolak sehingga Ha diterima, dan 
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begitupun sebaliknya.
73

 Nilai ttest dapat dilihat pada hasil output SPSS. 

Sementara untuk ttabel didapat dari taraf dasar signifikansi untuk 5% pada 

df 54 yaitu sebesar 1.674. Pada penelitian ini perbandingan antara nilai 

ttest dan ttabel adalah 5.278 dan 1.674 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ttest > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

D. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh penerapan 

pembelajaran contextual teaching and learning dilengkapi media mind 

mapping terhadap motivasi  belajar siswa pada materi laju reaksi. Penelitian 

ini berangkat dari masalah berupa pengamatan peneliti mengenai 

pembelajaran kimia di MAN 1 Indragiri Hilir dan juga berdasarkan apa yang 

dijabarkan oleh guru kimia MAN 1 Indragiri Hilir yaitu Bapak Hamdan, S.Si. 

yaitu mengenai kebosanan siswa dalam proses pemebelajaran kimia sehingga 

siswa tidak termotivasi belajar kimia. Kurangnya motivasi belajar siswa 

dalam proses pembelajaran kimia ini teridentifikasi karena guru lebih sering 

menggunakan media pembelajaran berupa media power point dan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi biasa. Fokus dari penelitian ini 

adalah mengenai penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning yang dilengkapi dengan media mind mapping untuk melihat 

motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 

Laju reaksi dipilih menjadi pokok bahasan yang akan diberi model 

pembelajaran. Laju reaksi sendiri merupakan materi yang sulit dan rata-rata 
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siswa mengalami kesulitan pada materi ini. Karakterisitik dari materi pokok 

laju reaksi adalah mengingat dan meletakkan materi ini pada memori jangka 

panjang. Untuk membuat siswa dapat meletakkan materi ini pada memori 

jangka panjang nya adalah dengan membuat siswa memperoleh pengetahuan 

nya secara mandiri. Hal ini bisa didapatkan dari komponen Contextual 

Teaching and Learning.
74

 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning menurut 

Johnson dalam Jurnal Siti Nurlatifah dan Bertha Yonata mendorong siswa 

untuk menemukan hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

selama belajar dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

materi yang dibahas sudah tidak asing lagi bagi siswa maka akan lebih mudah 

bagi siswa untuk memahami materi dan tentunya akan lebih aktif selama 

pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa dalam belajar ini menunjukkan 

bahwa siswa termotivasi lebih dalam memahami sesuatu.
75

 

Dalam penelitian ini, kelas yang diamati terdiri dari 2 kelas yang harus 

homogen sebagai sampel dimana teknik dalam pengambilan sampel nya 

adalah teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen
76

. Kelas yang dipilih 

sebagai kelas yang homogen yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen I 

dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen II. Dasar pemilihan kelas ini 
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adalah atas saran dan penilaian dari guru kimia langsung. Untuk kelas 

eksperimen I, perlakuan yang diberikan adalah penggunaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning yang dilengkapi dengan 

media mind mapping. Sementara untuk kelas eksperimen II, perlakuan yang 

diberikan adalah penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning tanpa bantuan media mind mapping. Pada kedua kelas akan dilihat 

bagaimana tingkat motivasi belajar siswa yang akan dinilai melalui angket 

motivasi belajar siswa yang telah disusun dan divalidasi secara isi maupun 

empirik. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh dari sebelum diberi perlakuan pada 

kedua kelas dan sesudah diberi perlakuan, peneliti mengukur tingkat motivasi 

belajar siswa dengan menggunakan angket motivasi belajar yang sebelumnya 

telah disusun pada kelas eksperimen I dan eksperimen II sebelum diberi 

perlakuan (angket pretest) dan sesudah diberi perlakuan (angket posttest). 

Berdasarkan pengukuran angket pretest didapatlah hasil persentase motivasi 

belajar siswa pada kedua kelas yang dapat ditinjau berdasarkan indikator dari 

angket motivasi belajar siswa. Rata-rata motivasi belajar siswa yang ditinjau 

berdasarkan indikator dari angket motivasi belajar siswa pada kelas 

eksperimen I dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. 
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Gambar IV.1 .Grafik Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Sebelum 

Diberi Perlakuan (Pretest) Berdasarkan Rata-Rata 

Indikator 
 

Grafik yang digambarkan pada gambar IV.1 menunjukkan bahwa rata-

rata persentase dari indikator motivasi belajar sebelum diberi perlakuan pada 

kedua kelas berada pada kategori sedang untuk kedua kelas eksperimen. 

Persentase yang didapat ini menunjukkan bahwa hasil wawancara awal yang 

dilakukan dengan guru kimia yang menyatakan bahwa terdapat sedikit 

masalah mengenai motivasi belajar siswa memang benar adanya. Motivasi 

belajar yang terdapat masalah dapat disebabkan karena diantaranya tempat 

belajar, fungsi fisik, kecerdasan, sarana dan prasarana, waktu, kebiasaan 

belajar, guru, orang tua, emosional dan kesehatan, serta faktor teman.
77

 Selain 

itu faktor selanjutnya adalah bagaimana pola asuh keluarga, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, ekonomi keluarga, dan latar belakang 

budaya keluarga.
78

 Untuk siswa Kelas XI MAN Indragiri Hilir, tidak 

tingginya motivasi belajar siswa ini setelah dianalisis dan dilakukan 
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wawancara, hal ini disebabkan karena kebiasaan belajar yang selama ini 

diterapkan disekolah oleh guru. Faktor internal juga terkadang memberi andil 

dalam motivasi belajar siswa. 

Setelah diketahui bagaimana persentase motivasi belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan dan faktor yang mempengaruhinya, peneliti memberi 

perlakuan terhadap kedua kelas yang diteliti untuk melihat bagaimana 

mtoivasi belajar siswa jika siswa diberi model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dimana kelas eksperimen I dilengkapi dengan media 

mind mapping dan kelas eksperimen II tidak dilengkapi media mind mapping 

namun tetap menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning. 

Media mind mapping ini dipilih sebagai pelengkap dari model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning karena berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hikma Nurul Izza, Endang Susilowati dan 

Haryono media mind mapping dapat meningkatkan daya hafal dan motivasi 

belajar siswa yang kuat. Selain kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik, 

siswa juga akan lebih termotivasi dengan pembelajaran kimia.
79

 

Perlakuan yang diberikan kepada kedua kelas yang diteliti dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan sintak yang 

digunakan berpatokan pada sintak model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning. Yang membedakan tahap pelaksanaan antara kelas eksperimen 

I dan kelas eksperimen II adalah pada tahap kegiatan inti, dimana pada kelas 
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eksperimen I dilengkapi media mind mapping, sementara kelas eksperimen II 

tidak. Untuk tahap pelaksanaan pada kegiatan pendahaluan dan kegiatan 

penutup, seluruhnya mendapat perlakuan yang sama. 

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pendahuluan, guru memeriksa kondisi 

(kebersihan dan ketertiban) kelas sebagai wujud kepedulian lingkungan, guru 

mengucapkan salam, guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan 

menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sesuai dengan 

keyakinan masing-masing, guru memeriksa kehadiran peserta didik (absensi), 

guru mengingatkan kembali materi prasyarat, guru memberikan gambaran 

tentang pengertian laju reaksi  yang akan dipelajari, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan guru memberitahukan materi pembelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan yang berlangsung. 

Selanjutnya pada tahap kegiatan inti untuk kelas eksperimen I, guru 

membagi siswa dalam kelompok heterogen, guru membagikan LKPD dan 

meminta peserta didik untuk mendiskusikannya dalam kelompok, guru 

meminta siswa secara berkelompok membuat media mind mapping tentang 

materi yang dipelajari hari ini, guru bertanya menggali informasi tentang apa 

yang sudah diketahui dan yang belum diketahui peserta didik, guru 

memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan materi laju reaksi dalam 

kehidupan sehari-hari, peserta didik diminta untuk mengamati hasil 

percobaan yang dilakukan oleh salah satu peserta didik, guru mengajak 

peserta didik menemukan sendiri suatu konsep dengan dari contoh yang telah 

diberikan, peserta didik diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang ada 
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dalam LKPD secara berkelompok, peserta didik diperbolehkan menggunakan 

media belajar (buku dan sumber belajar lainnya), guru meminta perwakilan 

dari kelompok belajar untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, 

guru menunjuk salah satu siswa dari kelompok secara acak untuk 

menyampaikan materi yang dipelajari hari ini berdasarkan mind mapping 

yang telah dibuat sebelumnya, guru meminta kelompok belajar yang lain 

untuk menanggapi hasil diskusi jawaban soal yang telah di presentasikan dan 

juga menanggapi perbedaan mind mapping yang dibuat, guru dan peserta 

didik membahas cara penyelesaian masalah yang tepat, guru menyisakan 

waktu sejenak agar peserta didik melakukan refleksi, guru meminta peserta 

didik menyimpulkan hasil pembelajaran, dan guru memberikan penilaian 

peserta didik terhadap kerja sama kelompok dan keaktifan dalam tanya jawab. 

Sementara itu untuk tahap kegiatan inti untuk kelas eksperimen II, guru 

membagi siswa dalam kelompok heterogen, guru membagikan LKPD dan 

meminta peserta didik untuk mendiskusikannya dalam kelompok, guru 

bertanya menggali informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang 

belum diketahui peserta didik, guru memberikan beberapa contoh yang 

berkaitan dengan materi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, peserta 

didik diminta untuk mengamati hasil percobaan yang dilakukan oleh salah 

satu peserta didik, guru mengajak peserta didik menemukan sendiri suatu 

konsep dengan dari contoh yang telah diberikan, peserta didik diminta untuk 

mendiskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD secara berkelompok, 

peserta didik diperbolehkan menggunakan media belajar (buku dan sumber 
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belajar lainnya), guru meminta perwakilan dari kelompok belajar untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, guru meminta kelompok 

belajar yang lain untuk menanggapi hasil diskusi jawaban yang telah di 

presentasikan, guru dan peserta didik membahas cara penyelesaian masalah 

yang tepat, guru menyisakan waktu sejenak agar peserta didik melakukan 

refleksi, guru meminta peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, dan 

guru memberikan penilaian peserta didik terhadap kerja sama kelompok dan 

keaktifan dalam tanya jawab. 

Dari jabaran kegiatan inti diatas terlihat bahwa tahap pelaksanaan antar 

kedua kelas eksperimen berbeda pada penambahan mind mapping dalam 

melengkapi keterlaksanaan pembelajaran. Kemudian tahap pelaksanaan pada 

kegiatan penutup untuk kedua kelas yaitu, guru meminta peserta didik untuk 

mengumpulkan LKPD, guru menugaskan untuk membaca materi 

pembelajaran berikutnya, dan guru mengakhiri pembelajaran serta 

mengucapkan salam penutup. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas eksperimen penelitian ini 

dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Setelah memberi perlakuan pada 

kedua kelas eksperimen ini selesai, maka didapatlah rata-rata persentase 

motivasi belajar siswa dari pengukuran kembali angket motivasi belajar siswa 

(angket posttest) yang digambarkan melalui grafik dibawah ini. 



84 

 

 

 
Gambar IV.2. Grafik Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Setelah 

Diberi Perlakuan (Posttest) Berdasarkan Rata-Rata 

Indikator 

 

Grafik pada gambar IV.2 menunjukkan bahwa setelah diberikan 

perlakuan pada kedua kelas eksperimen, rata-rata persentase motivasi belajar 

siswa yang terukur menunjukkan bahwa pada seluruh indikator motivasi 

belajar siswa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kelas 

eksperimen I dengan kelas eksperimen II yang diteliti. Persentase yang lebih 

tinggi antara kedua kelas eksperimen setelah perlakuan seperti yang telah 

dipaparkan grafik pada gambar IV.2 adalah pada kelas eksperimen I dimana 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning yang dilengkapi 

dengan mind mapping. Media mind mapping sendiri dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Mind mapping adalah cara termudah untuk 

menempatkan informasi kedalam otak dan mengambil informasi keluar otak 

dari otak. Dengan mind mapping, daftar informasi yang panjang bisa 

dialihkan menjadi diagram warna warni, sangat teratur, dan mudah diingat 
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yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai 

hal.
80

 

Apabila dibandingkan bagaimana persentase motivasi belajar siswa 

antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan pada masing-masing kelas 

eksperimen I dan eksperimen II, maka akan terlihat bagaimana perubahan 

motivasi belajar siswa ketika diberi pengaruh model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning baik yang dilengkapi media mind mapping ataupun 

yang tidak dilengkapi secara lebih jelas. Perbandingan tersebut dilihat 

berdasarkan rata-rata indikator dari angket motivasi belajar yang ditunjukkan 

melalui grafik pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar IV.3 .Grafik Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Sebelum 

Diberi Perlakuan (Pretest) dan Sesudah Diberi Perlakuan 

(Posttest) Kelas Eksperimen I dan Kelas Eksperimen II 
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Edukatika, 7(1): 36-44, 2016, hlm. 38 
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Grafik yang digambarkan pada gambar IV.3 menunjukkan bahwa 

terdapat perubahan motivasi belajar siswa setelah kelas eksperimen I dan 

eksperimen II diberi perlakuan. Persentase pada kelas eksperimen I berubah 

dari 57.45% dengan kategori “sedang” menjadi 73.55% dengan kategori 

“tinggi”. Sementara untuk kelas eksperimen II persentase berubah dari 

54.35% dengan kategori “sedang” menjadi 57.42% dengan kategori yang 

masih “sedang”.  

Dilihat dari perubahan persentase motivasi belajar siswa dari beberapa 

aspek yang telah dijelaskan, terdapat pengaruh dari penggunaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning baik yang dilengkapi 

dengan media mind mapping maupun yang tidak dilengkapi media mind 

mapping terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. Hal ini juga 

dibuktikan melalui analisis dari uji hipotesis berupa Uji T-Test yang 

menyatakan bahwa nilai signifikansi yang didapat atau sig. 2-tailed dari test 

lebih kecil dari taraf signifikansi dasar yang ditentukan, dimana nilai nya 

adalah 0.000 < 0.05 atau dengan membandingkan nilai t yaitu ttest/hitung > ttabel 

yaitu 5.278 > 1.674  sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya terdapat pengaruh penerapan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dilengkapi media Mind Mapping terhadap motivasi 

belajar siswa pada materi laju reaksi. 

Peningkatan motivasi belajar siswa dengan pemberian perlakuan 

Contextual Teaching and Learning berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Willi Afdin Oktaviansa adalah karena penggunaan model pembelajaran 
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Contextual Teaching and Learning dapat memberikan suasana belajar baru 

pada peserta didik, sehingga menimbulkan motivasi yang lebih besar pada 

peserta didik dalam belajar, yang pada akhirnya dapat menambah penguasaan 

materi.
81

 Selain itu, Willi Afdan Oktavianisa mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa peserta didik memang lebih antusias mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan model CTL, karena selain model pembelajaran yang 

baru ditemui, model pembelajaran CTL membuat peserta didik penasaran 

akan fungsi pembelajaran yang sedang dilakukan dengan fungsionalnya yang 

artinya akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar.
82

 

Dari grafik pada gambar IV.3 terlihat bahwa kelas eksperimen I setelah 

perlakuan terukur mendapat persentase motivasi belajar yang paling tinggi. 

Hal ini karena pembelajaran Contextual Teaching and Learning melibatkan 

para siswa dalam aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan 

pelajaran akademis yang dimilikinya dengan kehidupan nyata yang mereka 

hadapi.
83

 Agar siswa dapat mengaitkan pelajaran akademis dengan kehidupan 

nyata ini, tentunya perlu sesuatu hal yang mampu membuat siswa mengingat 

lebih lama pelajaran yang telah diberikan guru. Jika siswa tidak memiliki 

ingatan jangka panjang ini tentunya siswa juga tidak akan mampu secara 

maksimal untuk mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan 
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nyata. Disinilah peran penting mind mapping dalam membantu siswa untuk 

mengingat lebih lama pelajaran yang diberikan guru. Media mind mapping 

sendiri dapat membuat pelajaran lebih mudah untuk diingat siswa karena 

mind mapping sendiri merupakan suatu teknik mencatat atau meringkas yang 

menggunakan kata-kata, warna, garis, simbol, serta gambar dengan 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan 

seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi.
84

  

Selain itu mind mapping juga dapat menjelaskan hubungan satu 

persoalan dengan persoalan lainnya baik dalam hal perbandingan, tingkatan, 

keterkaitan, dan relasi lainnya. Dari pengalaman belajar yang didapatkan oleh 

siswa secara langsung inilah yang akan meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan juga tingkat kepemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh 

guru.
85

 

Dari penjelasan tersebut didapatlah kesimpulan bahwa hasil analisis uji 

hipotesis yang didapat dimana Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dilengkapi media mind mapping terhadap motivasi belajar siswa 

pada materi laju reaksi sesuai dengan teori-teori serta hasil-hasil penelitian 

yang dikemumakakan oleh peneliti lainnya. 
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Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indhah 

Permatasari, Jamzuri, dan Waru Wahyuningsih yang mengatakan bahwa 

penerapan media mind mapping dengan model pembelajaran CTL dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X IA 2 SMA Negeri 4 Surakarta 

Tahun Ajaran 2012/2013. Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat 

dari meningkatnya antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

siswa tertarik dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru, dan siswa 

mulai fokus dan mengurangi aktifitas yang tidak perlu dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.
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