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ABSTRAK 

Eka Putranto Hadi. NIM. S.810908305. 2009.  Perbedaan Pengaruh Penggunaan 
Media Pembelajaran Multimedia dengan VCD (Video Compact Disc) terhadap 
Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 
Kota Semarang, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara 

pembelajaran dengan media pembelajaran multimedia dan VCD terhadap prestasi 
belajar siswa pada  mata pelajaran matematika di SMP Negeri Kota  Semarang. (2) 
Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara motivasi tinggi dengan motivasi 
rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP 
Negeri Kota Semarang. (3) Untuk mengetahui interaksi pengaruh penggunaan media 
pembelajaran dan motivasi belajar terhadap terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika di SMP Negeri Kota  Semarang.  

Penelitian dilakukan pada SMP Negeri di Kota Semarang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri di Kota Semarang yang terdiri dari 
41 sekolah. Dikarenakan luasnya wilayah populasi maka dalam penelitian ini 
diambil sub populasi sebanyak 3 sekolah yang memiliki kesetaraan prestasi ditinjau 
dari nilai ujian nasional. Sampel terdiri 3 sekolahan yaitu SMP Negeri 1 sebagai 
sekolah kontrol untuk media pembelajaran VCD, SMP Negeri 3 sebagai sekolah 
kontrol untuk media pembelajaran multimedia, dan SMP Negeri 19 sebagai sekolah 
uji coba validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan analisis anava dua jalan.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 
antara pembelajaran menggunakan multimedia dan media pembelajaran VCD 
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika SMP Negeri Kota 
Semarang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 5,439 dengan nilai signifikan sebesar 
0,023 < 0,05. Dengan terbuktinya hipotesis tersebut membuktikan bahwa 
penggunaan multimedia menghasilkan prestasi belajar yang berbeda dengan media 
pembelajaran VCD.  (2) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
motivasi belajar  tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa 
mata matematika SMP Negeri Kota Semarang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 
57,661 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan terbuktinya hipotesis 
tersebut membuktikan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik 
prestasi belajarnya dibandingkan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. (3) 
Terdapat interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan  motivasi belajar  
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika SMP Negeri Kota 
Semarang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 8,343 dengan nilai signifikan sebesar 
0,005 < 0,05. Dengan terbuktinya hipotesis tersebut membuktikan bahwa dengan 
penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan disertai dengan motivasi belajar 
yang dimiliki oleh siswa dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
matematika SMP Negeri Kota Semarang. 

 
Kata kunci: Multimedia, VCD, Motivasi Belajar,  dan Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 

 

Eka Putranto Hadi. S.810908305. 2009.  Difference of Influence Use of Media 
Study of Multimedia with VCD ( Video Compact Disc) to Achievement Learn 
Mathematics evaluated from Motivation Learn Student in SMP Country Town 

Semarang., Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
Surakarta 

 

Target of Research: ( 1) To know difference of influence between study with 
media study of VCD and multimedia to achievement learn student at mathematics 
subject in SMP Country Town Semarang. ( 2) To know difference of influence 
between high motivation with low motivation to achievement learn student at 
mathematics subject in SMP Country Town Semarang. ( 3) To know influence 
interaction use of study media and motivation learn to to achievement learn student 
at mathematics subject in SMP Country Town Semarang. 

Research done by at SMP Country in Town Semarang. Population in this 
research is entire/all SMP Country student in Town Semarang which consist of 41 
school. Because of regional broadness of population hence in this research is taken 
by population sub counted 3 school owning equivalence of achievement evaluated 
from national test value. Sampel compose 3 school that is SMP Country 1 as control 
school for the media of study VCD, SMP Country 3 as control school for the media 
of study multimedia, and SMP Country 19 as school test treatment validity and 
reliability. Technique analyse data in this research by using anava analysis two 
road;street. 

Result of this research is (1) There are difference of influence which is 
signifikan between study use media and multimedia study of VCD to achievement 
learn SMP Country Town Semarang mathematics subject student is shown with f 
value equal to 5,439 with signifikan value equal to 0,023 < 0,05. Provenly of the 
hypothesis prove that use of multimedia yield achievement learn different with media 
study of VCD. (2) There are difference of influence which is signifikan between 
motivation learn high and motivation learn to lower to achievement learn SMP 
Country Town Semarang mathematics eye student is shown with f value equal to 
57,661 with signifikan value equal to 0,000 < 0,05. Provenly of the hypothesis prove 
that student owning motivation learn better high of achievement learn nya compared 
to student owning motivation learn to lower. (3) There are influence interaction use 
of study media and motivation learn to achievement learn SMP Country Town 
Semarang mathematics subject student is shown with f value equal to 8,343 with 
signifikan value equal to 0,005 < 0,05. Provenly of the hypothesis prove that with use 
of appropriate study media and accompanied with motivation learn had by student 
can improve achievement learn SMP Country Town Semarang mathematics subject. 
 
Keyword: Multimedia, VCD, Motivation Learn, and Achievement Learn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam 

kehidupan kita karena pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar 

dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab. Pendidikan adalah 

suatu proses transfer of knowledge (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang 

dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk 

merubah cara berpikir dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (modern).  

Upaya pemerintah untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia 

pun hingga saat ini masih belum tuntas. Hal itu dibuktikan dengan setiap 

bergantinya menteri pendidikan, yang selalu diikuti dengan digantinya kurikulum 

pendidikan. Dari sini tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk 

pengelolaan pendidikan yang tepat dan masih mencari-cari bentuk yang sesuai 

dengan masyarakat Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan seni. Indonesia masih memikul beban berat dalam dunia pendidikan. Terbukti 

dari 14 negara di Asia Pasifik, mutu pendidikan dasar Indonesia menduduki urutan 

ke 10 (UNESCO 2005). Sedangkan bila diberi nilai, nilai Indonesia hanya E, jauh di 

bawah Cina, Thailand, Filipina, Kamboja, Banglades, dan Vietnam yang memiliki 
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nilai C. Makanya kita tidak perlu kaget tatkala hasil Ujian Nasional kita begitu 

sangat mengecewakan. Kalimantanpost (5/7/05). 

Sekolah diciptakan untuk tempat para siswa belajar, dengan pengertian ini 

maka yang ingin ditekankan adalah guru dan berbagai fasilitas pembelajaran yang 

lain disediakan untuk membantu siswa melaksanakan kegiatan belajarnya. Siswa 

menjadi pusat seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Membangun pola 

mengajar guru yang mengedepankan siswanya agar aktif adalah sesuatu yang tidak 

mudah. Banyak kendala yang akan ditemui, terutama berkaitan dengan kebiasaan-

kebiasaan para guru selama ini yang terbiasa menjadi pemain tunggal di depan kelas, 

dengan mendemonstrasikan kapasitas ilmunya dan keterampilan mengajarnya. 

Membangun profesionalitas guru mempunyai pengaruh yang tinggi pada upaya 

mencapai optimalisasi layanan dan pada perolehan hasil yang luar biasa. Guru yang 

professional tahu persis kapan ia harus berperan sebagai pengajar yang baik dan ia 

tahu kapan harus berhenti menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada 

siswanya untuk mendiskusikan dengan guru atau dengan sesama siswa, karena 

semua ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam proses pengajaran yang dilakukan di suatu lembaga 

pendidikan, unsur proses belajar memegang peranan yang penting. Hasil 

yang diharapkan dari proses pengajaran adalah perubahan perilaku yang 

terdiri dari sejumlah aspek yaitu: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

ketrampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi 

pekerti, dan sikap (Oemar Hamalik, 2001: 30).  

 

Pendidikan mempunyai arah dan tujuan yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan dan potensi peserta didik atas menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU. No. 20, Tahun 2003, Pasal 3).  Pendidikan memiliki andil yang besar 

terhadap terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia. 

Keberhasilan proses pengajaran tidak hanya ditentukan oleh peran guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran saja, namun berbagai elemen lainnya juga 

memiliki andil dalam pembentukan kualitas hasil pendidikan, elemen tersebut antara 

lain pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Teknologi 

informasi dan komunikasi telah banyak digunakan dalam proses belajar mengajar 

sehingga mutu pendidikan seiring dengan perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam 

merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan 

informasi dan lain-lain. Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk 

mengembangkan teknik pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Demikian juga bagi pelajar, dengan multimedia diharapkan mereka lebih mudah 

untuk mendapatkan informasi, karena tidak terfokus pada teks dari buku. 

Berdasarkan pengamatan sementara, berbagai kendala dalam penggunaan 

multimedia sebagai media pembelajaran antara lain dukungan fasilitas. Secara ideal, 

fasilitas ini harus mampu melayani semua guru sehingga pemanfaatannya dapat 

lebih meluas pada setiap mata pelajaran dan semua kelas. Berdasarkan pengalaman 

(di sekolah tempat saya bekerja dan dari hasil kunjungan ke sekolah-sekolah yang 

sudah menggunakan multimedia), pemanfaatan multimedia masih belum mampu 

melayani semua guru dan kelas. Biasanya sekolah hanya memiliki satu ruangan 
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multimedia yang penggunaannya masih terbatas dan hanya dimanfaatkan oleh guru-

guru tertentu. 

Tidak hanya dukungan fasilitas, kendala lain timbul dari guru, dimana guru 

harus memiliki kemampuan (kualifikasi). Kualifikasi yang perlu dimiliki oleh guru, 

antara lain: memahami fungsi, kegunaan dan hubungan antar perangkat (komputer, 

VCD/DVD player, LCD, dan sound system), mampu mengoperasikan perangkat 

multimedia, mampu membuat media pembelajaran melalui software program 

misalnya dengan power point, macromedia flash, atau software lainnya. Selain itu, 

untuk menyiapkan materi/bahan, guru dituntut mampu mengoperasikan photo 

digital, scanner, handycam. Bila media yang dibuat berupa VCD, guru juga harus 

mampu menguasai software program pembuat video seperti adobe premiere dan 

mengemasnya hingga menjadi kaset VCD pembelajaran, mampu mengoperasikan 

media pembelajaran baik software program interaktif / presentasi komputer maupun 

kaset VCD dengan menggunakan perangkat multimedia dalam proses pembelajaran.   

Beberapa SMP Negeri di Kota Semarang telah menerapkan media 

pembelajaran multimedia untuk beberapa kelas khususnya pada pelajaran 

matematika, namun dikarenakan keterbatasan fasilitas dan guru, pembelajaran 

tersebut hanya diberlakukan untuk dua kelas, dari lima kelas yang ada, sedangkan 

tiga kelas mesin menggunakan media non multimedia, seperti chart, dan alat peraga 

lainnya. Dengan penggunaan media pembelajaran tersebut tentunya berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar 

matematika 
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Dari permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan dikaji perbedaan 

pengaruh penggunaan media pembelajaran multimedia dengan VCD (Video 

Compact Disc) terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar 

siswa di SMP Negeri Kota  Semarang. 

 
 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu : 

1. Adanya guru matematika di sekolah yang menggunakan media pembelajaran 

yang berbeda diantaranya adalah multimedia dan VCD 

2. Adanya perbedaan motivasi belajar terhadap pembelajaran matematika di SMP 

Negeri Kota Semarang  

3. Masih rendahnya prestasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang diuraikan diatas, dapat dipersempit dengan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan multimedia dan VCD (video compact disc) sebagai media 

pembelajaran matematika di SMP Negeri Kota Semarang. 

2. Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan media belajar yang tepat.  
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3. Peningkatan prestasi belajar dengan upaya memotivasi siswa, 

khususnya menggunakan media belajar yang menarik, yaitu multimedia 

dan VCD (video compact disc) 

 
D. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara pembelajaran dengan media 

pembelajaran multimedia dan VCD terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri Kota  Semarang? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara motivasi tinggi dengan motivasi 

rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran  matematika di SMP 

Negeri Kota  Semarang? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran  matematika 

di SMP Negeri Kota  Semarang? 

 
E. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara pembelajaran dengan media 

pembelajaran multimedia dan VCD terhadap prestasi belajar siswa pada  mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri Kota  Semarang 
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2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara motivasi tinggi dengan motivasi 

rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri Kota  Semarang. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 

guru di SMP Kota Semarang dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

matematika dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. 

b. Bagi Siswa 

Dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang tepat diharapkan 

mampu mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan kreatif, sehingga 

mampu meningkatkan prestasi belajar matematika 

2. Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan, terutama dalam pengembangan pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning), dan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang lain tentang penggunaan 

media pembelajaran khususnya di SMP Negeri Kota Semarang. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah suatu proses hubungan mengajar dan belajar antara 

peserta didik dan guru. Tugas dan tanggung jawab utama seorang pengajar adalah 

mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang 

ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara guru dan peserta 

didik.  

Sharon Smaldino, James D. Russel, Robert Heinich, dan Michael Molenda 

(2005: 6), mengatakan “Learning is the development of new knowledge, skills, or 

attitudes as an individual interacts with information and the environment. The 

learning environment in cludes the physical facilites, the psychological 

atmosphere, intructional technology, media, and methods”.  

 
(Pembelajaran adalah pengembangan dari pengetahuan baru, ketrampilan 

atau perilaku akibat interaksi individu dengan informasi dan lingkungan.  

Lingkungan pembalajaran meliputi fasilitas fisik, suasana psikologi, teknologi 

instruksional, media dan metode).  

Menurut Ahmad Rohani (2004: 1)  menyatakan: 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistimatis yang terdiri atas 

banyak komponen. Masing-masing komponen pembelajaran tidak bersifat 

parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri,tetapi harus berjalan secara 

teratur, saling bergantung, komplementer, dan berkesinambungan, untuk itu 

diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik. 
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H.W Fowler dalam Pandoyo (1997: 1) yang menyatakan bahwa ”matematika 

merupakan mata pelajaran abstrak, sehingga guru dituntut untuk dapat 

mengupayakan metode yang tepat sesuai dengan perkembangan mental siswa”. 

Untuk itu diperlukan model dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.  

Dalam pembelajaran matematika diperlukan tahapan-tahapan dalam 

mengkomunikasikan materi, yaitu (1) tahap enaktif, suatau tahap 

pembelajaran dimana penegtahuan dipelajarai secara aktif dengan 

menggunakan benda-benda kongkret atau situasi yang nyata, (2) tahap 

ikonik, dimana pengetahuan direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk 

bayangan visual (visual imegery), gambar atau diagram yang 

menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada 

situasi enaktif, dan (3) tahap simbolik, dimana penegtahuan direpresentasikan 

dalam bentuk simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, dan 

lambang matematika (Edward H. Julius, 2003: 9).  

 
Hal tersebut dicontohkan dalam pembelajaran matematika adalah saat siswa 

mempelajari materi Teotema Pythagoras, pada tahap enaktif siswa diberikan 

contoh benda di sekitar kehidupan yang berbentuk segitiga siku-siku, dan 

ditunjukkan panjang sisi-sisinya serta diajak mengukur panjang sisi-sisi dari suatu 

segitiga siku-siku yang ditunjukkan. Pada tahap ikonik, guru memberi penjelasan 

tentang hubungan panjang ketiga sisi dengan menggunakan gambar dan model 

segitiga siku-siku. Pada tahap simbolik, siswa dibimbing untuk dapat 

mendefinisikan secara simbolik tentang Teorema Pythagoras baik dengan 

lambang-lambang verbal dan lambang matematika.    
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Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan 

pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, 

tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh Skinner pada tahun 1950 

yang diterapkannya dalam ilmu perilaku (behavorial science) dengan maksud 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh Robert Mager 

yang menulis buku yang berjudul Preparing Instructional Objective  pada tahun 

1962. selanjutnya diterapkan secara meluas pada tahun 1970 di seluruh lembaga 

pendidikan termasuk di Indonesia. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja 

memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi 

efisiensi diperoleh hasil maksimal.  

Keuntungan yang dapat diperoleh melalui penuangan tujuan 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: (a) Waktu mengajar dapat 

dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat; (b) Pokok bahasan dapat dibuat 

seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran yang dibahas terlalu 

mendalam atau terlalu sedikit; (c) Guru dapat menetapkan berapa banyak 

materi pelajaran yang dapat atau sebaiknya disajikan dalam setiap jam 

pelajaran; (d) Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran 

secara tepat. Artinya, peletakkan masing-masing materi pelajaran akan 

memudahkan siswa dalam mempelajari isi pelajaran; (e) Guru dapat dengan 

mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar mengajar yang 

paling cocok dan menarik; (f) Guru dapat dengan mudah mempersiapkan 

berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar; (g) 

Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar; dan 

(h) Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar tanpa tujuan yang  jelas (Hamzah B. Uno, 

2007: 34).   
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Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan 

pembelajaran, yang satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan 

sesuai dengan sudut pandang garapannya. Pengertian tujuan pembelajaran 

sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada 

kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran adalah suatu 

pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang 

diharapkan. Perilaku ini dapat berupa fakta yang konkret serta dapat dilihat dan 

fakta yang tersamar. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan 

menunjukkan penampilan atau ketrampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat 

dicapai sebagai hasil belajar. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 35) ”tujuan pembelajaran biasanya 

diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Memilah taksonomi 

pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni kawasan (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) 

psikomotor”.  

Berdasarkan pendapat diatas, diterangkan bahwa tujuan pembelajaran terbagi 

dalam tiga kawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Kawasan kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan 

sampai ke tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni 

evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri atas 6 (enam) tingkatan yang secara 

hierarki berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai yang paling 
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tinggi (evaluasi) meliputi: (a) Tingkat pengetahuan (knowledge); (b) 

Tingkatan pemahaman (comperhension); (c) Tingkat penerapan 

(Application); (d) Tingkat analisis (Analysis); (e) Tingkat sintesis (synthesis); 

dan (f) Tingkat evaluasi (Evaluation) 

2). Kawasan Afektif (Sikap Dan Perilaku) 

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-

nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. 

Tingkatan afeksi ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks 

yang meliputi: (a) Kemauan menerima; (b) Kemauan menanggapi; (c) 

Berkeyakinan; (d) Penerapan karya; dan (e) Ketekunan dan ketelitian. 

3). Kawasan Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

ketrampilan (skill) yang berasifat manual atau motorik. Sebagaimana kedua 

domain yang lain, domain ini juga mempunyai berbagai tingkatan. Urutan 

tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks 

(tertinggi) adalah: (a) Persepsi; (b) Kesiapan; (c) Mekanisme; (d) Respon 

terbimbing; (e) Kemahiran; (f) Adaptasi; dan (g) Originasi. 

Menurut Robert M.Gagne, Leslie J. Briggs, & Walter W. Wager (1992:  125) 

yang menyatakan bahwa: “Instructional  design  techonology involves correction  

and revision of instruction based  upon the  designed instruction be clearly and 

unambiguously stated”.  
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(Desain pembelajaran meliputi koreksi dan  revisi  pembelajaran berdasarkan  

hasil tes empiris. Hal  ini  penting untuk  memperkirakan  hasil desain  

pembelajaran  secara jelas dan tepat). 

Menurut Ella Yulaelawati (2004: 48) desain pembelajaran dapat 

dimaknai dari berbagai sudut pandang  misalnya disiplin, sebagai ilmu, 

sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran 

membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi dan serta proses 

pengembangan pembelajaran dan pelaksanaanya.  

 

Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan 

spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang 

memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro 

untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai 

sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan 

sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu 

belajar. 

Dengan desain pembelajaran diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif dana efisien, seperti yang dikemukakan oleh Gary R.Morrison, 

Steven M. Ross, dan Jerrold E. Kemp (2001: 2) yang menyatakan:  

“learning must be more effective and efficient.  This need has given  rise to the 

instructional design process, a systematic planing method that results in 

successful learning and performance”. 

(Pembelajaran seharusnya lebih efektif dan efisien, kebutuhan ini telah 

memunculkan proses desain pembelajaran yaitu sebuah metode perencanaan 

sistematik yang hasilnya  diukur dengan keberhasilan  belajar  dan tampilan). 
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Desain pembelajaran sebagai proses, merupakan pengembangan sistematis 

tentang spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran dan 

teori belajar untuk menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran 

merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem 

penyampainnya. Termasuk didalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan 

pembelajarannya, uji coba dan penelitian bahan, serta pelaksanaan kegiatan 

pembelajarannya 

Menurut Sartono Wirodikromo (2007: 4) Matematika berasal dari 

bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti belajar atau hal yang 

dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu 

pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri utama matematika 

adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan 

antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten.   

 
  Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman konsep dapat diawali 

secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Proses induktif-

deduktif dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika. Kegiatan dapat 

dimulai dengan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat 

yang muncul (sebagai gejala), memperkirakan hasil baru yang diharapkan, yang 

kemudian dibuktikan secara deduktif. Dengan demikian, cara belajar induktif dan 

deduktif dapat digunakan dan sama-sama berperan penting dalam mempelajari 

matematika. Penerapan cara kerja matematika seperti ini diharapkan dapat 

membentuk sikap kritis, kreatif, jujur dan komunikatif  pada siswa. 
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b. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Matematika 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri, aljabar, 

peluang dan statistika, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga berfungsi 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model 

matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, 

grafik atau tabel.  

Adapun tujuan pembelajaran matematika adalah: (1) untuk melatih cara 

berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan 

penyelidikian, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, 

konsisten dan inkonsistensi (2) Mengembangkan  aktivitas kreatif yang 

melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran 

divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-

coba, (3) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, (4) 

Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, 

diagram, dalam menjelaskan gagasan 

c. Standar Kompetensi Matematika 

Standar Kompetensi Matematika merupakan seperangkat kompetensi 

matematika yang dibakukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada hasil 

belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam komponen 
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kompetensi dasar beserta hasil belajarnya, indikator, dan materi pokok, untuk 

setiap aspeknya.   

Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada aspek tersebut 

didasarkan menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut kemahiran atau 

kecakapan yang hendak ingin dicapai. Aspek atau ruang lingkup materi pada 

standar kompetensi matematika adalah bilangan, pengukuran dan geometri, 

aljabar, trigonometri, peluang dan statistika, dan kalkulus. Standar Kompetensi 

bahan kajian matematika meliputi: 

1) Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah  

2) Memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

grafik atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah 

3) Menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika 

4) Menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat (merumuskan), 

menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan 

masalah 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

6) Standar Kompetensi Matematika 
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d. Standar Kompetensi Matematika Sekolah Menengah Pertama 

 Kemampuan matematika yang dipilih dalam Standar Kompetensi ini 

dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa agar dapat 

berkembang secara optimal, serta memperhatikan pula perkembangan pendidikan 

matematika di dunia sekarang ini. Untuk mencapai kompetensi tersebut dipilih 

materi-materi matematika dengan memperhatikan struktur keilmuan, tingkat 

kedalaman materi, serta sifat esensial materi dan keterpakaiannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara rinci, standar kompetensi tersebut, adalah sebagai 

berikut.  

1) Pengukuran dan geometri 

Menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan posisi, jarak, sudut, volum, 

dan transformasi dalam pemecahan masalah 

2) Peluang dan statistika 

Menyusun dan menggunakan kaidah pencacahan dalam menentukan banyak 

memungkinan, Menentukan dan menafsirkan peluang kejadian majemuk, 

menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara dan memberi tafsiran 

3) Trigonometri 

Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah, menggunakan manipulasi aljabar untuk 

merancang rumus dan menyusun bukti 

4) Aljabar 

Menggunakan operasi dan manipulasi aljabar dalam pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan: bentuk pangkat, akar, logaritma, persamaan dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiv 

fungsi kuadrat, sistem persamaan linear, pertidaksamaan satu variable, fungsi 

komposisi dan fungsi invers, menyusun dan menggunakan persamaan 

lingkaran beserta garis singgungnya, menggunakan algoritma pembagian, 

teorema sisa, dan teorema faktor dalam pemecahan masalah, merancang dan 

menggunakan model matematika program linear, menggunakan sifat dan 

aturan yang berkaitan dengan barisan, deret, matriks, vektor, transformasi, 

fungsi eksponen, dan logaritma dalam pemecahan masalah. 

5) Kalkulus 

Menggunakan konsep limit fungsi, turunan, dan integral dalam pemecahan 

masalah. 

e. Prestasi Belajar Matematika 

Menurut pendapat Robert L. Linn dan Norman E. Groundlund (2000: 141) 

yang menyatakan bahwa: 

At the  end  of a  segment of instruction, our  main interest is in  

measuring  the extent to which the intended  learning outcomes and  

performance standards have been  achieved.  End of  unit  tests can be used  

for giving  feedback  to students, encouraging, students to undertake more  

challenging  advanced work, assigning remedial  work, and assessing  

instruction  as well  as for  grading  purposes.  

 
(Pada akhir segmen pembelajaran, tujuan utama tes adalah untuk mengukur  

perluasan hasil  pembelajaran dan standar prestasi  yang telah  diterima. Tes ini  

dapat digunakan untuk memberikan pengulangan kembali kepada siswa, 

memberikan siswa dorongan untuk mengambil  pekerjaan yang  lebih menantang,  
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mengerjakan tugas  remidi dan mengukur pembelajaran  apakah sudah sesuai 

dengan tingkat  yang diharapkan). 

Menurut Sharon Smaldino, James D. Russel, Robert Heinich, dan Michael 

Molenda (2005: 68) yang menyatakan bahwa  

Evaluation and revision is an essential  component to the  development 

of quality instruction. Evaluations are  made before, during, and  after 

instruction, for  example, before instrunction, you would measure learner 

characteristic to ensure that there is a  fit between existing,  student skills 

and the methods and materials you in tend to use. 

 
 (Evaluasi  dan revisi  merupakan  komponen penting dalam membentuk instruksi 

yang berkualitas. Evaluasi  dibuat  sebelum selama dan setelah  instruksi sebagai 

contoh sebelum instruksi, kamu dapat mengukur karakteristik siswa untuk 

memastikan  adanya  kesamaan antara  kemampuan siswa dan  metode dan materi 

yang digunakan). 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses  untuk menentukan  nilai belajar 

siswa  melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran hasil belajar. Tujuan 

utamanya adalah untuk mengetahui tingkat  keberhasilan  yang dicapai  oleh 

siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat  

keberhasilan tersebut kemudian ditanai dengan skala  nilai berupa  huruf atau kata 

atau simbol. Apabila tujuan utama  kegiatan evaluasi hasil belajar  ini sudah  

terealisasi, maka hasilnya  dapat difungsikan  dan ditujukan untuk berbagai 

keperluan  sebagai berikut:  

1). Untuk diagnostik dan pengembangan. Yang dimaksud dengan hasil 

dari  kegiatan evaluasi untuk diagnostik dan pengembangan adalah 

penggunaan hasil dari kegiatan  evaluasi hasil  belajar sebagai  dasar 
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pendiagnosisan kelemahan dan keunggulan siswa beserta sebab-

sebabnya berdasarnya pendiagnosisan inilah guru mengadakan 

pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan  hasil 

belajar siswa. 

2). Untuk seleksi, hasil dari kegiatan  evaluasi hasil seringkali  

digunakan sebagai  dasar untuk menentukan  siswa-siswa  yang 

paling cocok  untuk jenis  jabatan atau jenis  pendidikan tertentu. 

Dengan demikian  hasil dari kegiatan  evaluasi hasil  belajar 

digunakan untuk seleksi. 

3). Untuk  kenaikan kelas. Menentukan  apakah seorang  siswa dapat  

dinaikkan  ke kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan 

informasi yang dapat mendukung  keputusan yang dibuat guru. 

Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi  hasil belajar siswa 

mengenai sejumlah  isi pelajaran yang telah disajikan dalam 

pembelajaran, maka guru  dapat dengan  mudah membuat  keputusan  

kenaikan kelas  berdasarkan  ketentuan yang berlaku (Dimyati dan 

Mujiono, 2006: 200). 

 
Kegunaan evaluasi diperjelas oleh Sharon Smaldino, James D. Russel, 

Robert Heinich, dan Michael Molenda (2005: 48) yang menyatakan bahwa: 

After instruction, it is necessary to evaluate its impact and  effectiveness 

and to assess student learning.  Did the  learners meet the  objectives? Did  

the methods, media, and technology assist the trainees in reaching the 

objective? Could all student use the  materials properly? 

 
(Evaluasi  digunakan untuk mengevaluasi  dampak dan tingkat  keefektifan  dan 

untuk menilai  proses pembelajaran  siswa. Apakah pengajar  menemukakan 

tujuan? Apakah metode, media, dan teknologi membantu pengajar dalam 

mencapai  tujuan-tujuan? Apakah  siswa dapat mengurangi  materi dengan baik?). 
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Untuk penempatan. Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan ketepatan 

penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. Untuk menempatkan  penempatan  

siswa pada kelompok, guru dapat menggunakan hasil dari kegiatan evaluasi hasil 

belajar  sebagai  dasar pertimbangan.  

Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan 

pekerjaan. Dari penjelasan pada hakekat prestasi maka penulis menyimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa berupa perubahan/ 

penambahan dan peningkatan kualitas perilaku dari koginitif, afektif, dan 

psikomotor yang dicapai  melalui aktivitas. Siswa dapat berprestasi apabila sudah 

melakukan tugas belajar. Beberapa hal yang menyebabkan siswa mempunyai 

prestasi  rendah adalah: 

1). Pengetahuan /ketrampilan yang diperlukan tidak dikuasai. 

2). Siswa tersebut sebenarnya mempunyai kemampuan yang diperlukan  tetapi 

tidak mau  melakukan karena berbagai sebab. 

Tujuan evaluasi seperti halnya yang dikemukakan oleh Gary R. 

Morrison, Steven M. Ross, dan Jerrold E. Kemp  (2001: 202) yang 

mengatakan bahwa ”The overall goal a  to determine student success in 

learning. Specifically, depending on the  stage of the  instructional design 

process, one  of three types of evaluation will become most useful-formative, 

summative, or confirmative approaches”. 

 
(Tujuan evaluasi adalah untuk mengkategorikan siswa yang berhasil dalam 

pembelajaran. Secara spesifik, berdasarkan proses desain instruksional yang 
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digunakan, satu dari tiga tipe evaluasi yang paling berguna adalah pendekatan 

formatif,  summatif, atau konfirmatif). 

Prestasi hasil belajar siswa dapat diketahui melalui tes yang dilakukan oleh 

guru, bentuk tes dapat dibedakan dalam beberapa bentuk seperti pendapat Robert 

L Linn dan Norman E. Groundlund  (2000: 1) yang menyatakan: 

”The mention of educational testing evokes a common image of 

standardized paper and pencil test that are requered by some agency  outside 

the individual teacher’s classromm.  This is not surprising since externally 

mandated tests and assessments are such a pervasive part or elementary and 

secondary education in the United States.  These mandated tests and 

assessments come in a variety of forms and are inteded to serve quite a range 

of purposes.  They include machine scored, multiple coice tests as well as 

assessments requiring short or exxtended answers, or possibly some type of 

hands-on performance assessment task” 

 
(Dalam dunia pendidikana tes standar dalam bentuk tertulis digunakan oleh 

beberapa lembaga di luar pendidikan sekolah dan guru kelas.   Hal ini merupakan 

sesuatu yang biasa sejak tes dan penilaian merupakan bagian dari sekolah dasar 

dan sekolah menengah di Inggris.  Tes dan penilaian ini dibedakan dalam 

beberapa bentuk dan mempunyai tujuan tertentu yaitu: machine scored (skore 

mesin), tes pilihan ganda, jawaban singkat/essay, dan hasil karya) 

Lebih lanjut Robert L. Linn dan Norman E. Groundlund (2000: 3) 

menyatakan: 

“In their barometer role, tests and assessment are expected to provide 

information about the current status and progress of student achievement 

and the quality of scholling.  In their role as a lever of reform, they are also 

expected to serve as a mechanism of reforming educational practices by 
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clarifying priorities and motivating greater and more focused efforts on the 

prat of students and techers by holding educators and students accountable 

for results” 

 
(Sebagai barometer, tes dan penilaian diharapkan untuk menyediakan informasi 

tentang status dan perkembangan penerimaan siswa dan kualaitas sekolah.  

Dengan penekanan prioritas dan motivasi dan lebih fokus pada usaha murid dan 

guru dengan berpacu pada hasil yang dicapai oleh guru dan murid) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tes tertulis 

merupakan bagian dari kegiatan sekolah, tes dan penilaian dibedakan dalam 

bentuk tes pilihan ganda, machie scored, jawaban singkat/essay, dan hasil karta.  

Tujuan dilakukan tes dan penilaian adalah agar diperoleh informasi tentant status 

dan perkembangan siswa dan kualitas sekolah.  

Adapun macam-macam tes menurut Robert L. Linn dan Norman E. 

Groundlund (2000: 3) adalah sebagai berikut:  

1). Achievement Test, These tuypically are normareas by comparing 

their test performance with the performance of other students in some 

general reference group; (Test standarisasi yaitu test yang digunakan 

untuk mengukur tingkat penerimaan murid terhadap standar isi dan 

kemampuan yang bervariasi dengan membandingkan kinerja test 

dengan kinerja tes murid lain dalam beberapa kelompok) 

2).  Aptitude Test, Aptitude test are designed to predict future 

performance in some activity.  Those used in scholls range from 

traditional scholastic aptitude test to more comprehensive differential 

aptitude tests (tes yang didesain untuk memprediksikan kinerja waktu 

yang akan datang dalam beberapa aktivitas dengan menggunakan 

nilai rata-rata sekolah dari tes tradisional menjadi tes yang lebih 

berkembang) 
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Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, motivasi 

merupakan faktor yang memegang peranan penting. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2005: 252) ”guru  mempunyai peran dalam evaluasi  belajar baik  

yaitu: (1) evaluasi formatif, (2) evaluasi subsumatif, (3) evaluasi  kokurikuler, dan 

(4) evaluasi  ekstrakurikuler”. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Evaluasi  Formatif adalah evaluasi  yang dilaksanakan  setiap  kali sekali 

mempelajari  suatu unit  pelajaran  tertentu.  Bermanfaat  sebagai  alat 

penilaian  proses belajar  mengajar  suatu unit  bahan  pelajaran  tertentu.   

2) Evaluasi  Subsumatif ialah penilaian  yang dilaksanakan  setelah beberapa  

satuan  pelajaran  diselesaikan, dilakukan  pada perempat atau tengah 

semester.  Evaluasi  sumatif  bermanfaat untuk  menilai  hasil pencapaian  

siswa  terhadap  tujuan suatu  program  pelajaran dalam suatu  periode  

tertentu,  seperti  semester  atau akhir  tahun pengajaran.  

3) Evaluasi  Kokurikuler adalah kegiatan  yang dilakukan di luar jam pelajaran 

yang telah dijatuhkan  dalam struktur  program,  berupa  penugasan-

penugasan atau pekerjaan rumah yang menjadi  pasangan  kegiatan 

intrakurikuler.  

4) Evaluasi Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, yang 

dilakukan di sekolah  ataupun  di luar sekolah.  Kegiatan ini dimaksudkan  

untuk memperluas pengetahuan siswa, mengetahui hubungan antara berbagai 

mata pelajaran atau bidang pengembangan, menyalurkan bakat dan minat 

yang menunjang  pencapaian  tujuan intruksional, serta  melengkapi  upaya 
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pembinaan  manusia seutuhnya. Kegiatan ini  dilakukan secara  berkala pada 

waktu  tertentu. 

 
2. Media Pembelajaran 

 
Pengertian  media  seperti  dinyatakan  oleh  Sharon Smaldino, James D. 

Russel, Robert Heinich, dan Michael Molenda (2005: 9)  yang  menyatakan  bahwa      

”A medium (plural, media) is a means of communication and source of information. 

Derived from the Latin word meaning “between” the term refers to anything tha 

carries information between a source and a receiver”.  

(Media adalah alat komunikasi dan sumber informasi, diambil dari bahasa latin yang 

berarti antara, istilah ini mengacu kepada segala hal sesuai yang membawa informasi 

antara sumber dan penerima, contohnya termasuk video, televisi, diagram, materi 

tertulis, program komputer, dan instruktur). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Smaldino dapat dimaknai bahwa 

media merupakan sarana komunikasi dalam pembelajaran. Dengan media yang tepat 

maka informasi dalam pembelajaran dapat diterima oleh siswa dengan baik. Setiap 

media pengajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dalam pemilihan media 

hendaknya guru menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan 

agar jangan sampai dalam penggunaan media menjadi penggalang proses belajar 

mengajar yang digunakan  oleh guru di kelas.  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 120) media adalah sumber 

belajar,  maka secara luas  media dapat  diartikan  dengan manusia, benda,  

ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh  pengetahuan 
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dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai 

arti yang cukup penting.  

 
Dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahwa yang disampaikan dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan 

disampaikan kepada anak  didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media  

dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Bahkan keabtrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran 

media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah  mencerna bahan daripada tanpa 

bantuan media. 

Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila  

penggunaanya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan.  Karena itu,  tujuan pengajaran harus dijadikan  sebagai pangkal  acuan 

untuk menggunakan  media. Manakala  diabaikan, maka media  bukan lagi sebagai 

alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara 

efektif  dan efisien. Akhirnya, dapat  dipahami bahwa media  adalah alat bantu apa 

saja  yang dapat  dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu  

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang 

menghendakinya untuk membantu  tugas guru dalam menyampaikan  pesan-pesan 

dari bahan pelajaran yang diberikan  oleh guru  kepada anak  didik. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau 

kompleks. 
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Setiap  materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada 

satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak  memerlukan  alat bantu,  tetapi di lain pihak 

ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran 

seperti globe, grafik, gambar dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan tingkat 

kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik. Apalagi  bagi anak didik 

yang kurang  menyukai  bahan pelajaran  yang disampaikan itu. 

Anak didik cepat merasa bosan dan kelelahan tentu tidak dapat mereka  hindari, 

disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan dipahami. Guru yang bijaksana 

tentu sadar bahwa kebosanan dan kelelahan anak didik adalah berpangkal dari 

penjelasan yang diberikan guru bersimpang siur, tidak ada fokus masalahnya. Hal ini 

tentu saja harus dicarikan jalan keluarnya. Jika guru tidak memiliki kemampuan 

untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa salahnya jika menghadirkan media 

sebagai alat bantu pengajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum 

pelaksanaan  pengajaran. 

Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan kenyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik 

dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik 

dengan bantuan  media akan  menghasilkan  proses dan hasil  belajar yang lebih baik 

daripada tanpa bantuan media. 

Walaupun begitu, penggunaan media sebagai alat bantu tidak bisa  

sembarangan menurut sekehendak hati guru. Tetapi harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan tujuan. Media yang dapat menunjang tercapainya tujuan 
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pengajaran  tentu lebih  diperhatikan. Sedangkan media yang tidak menunjang  tentu 

saja harus  disingkirkan jauh-jauh untuk sementara. Kompetensi guru sendiri patut 

dijadikan perhitungan. Apakah mampu atau tidak untuk mempergunakan media 

tersebut. Jika tidak, maka jangan mempergunakannya, sebab hal itu akan sia-sia. 

Malahan bisa mengacaukan jalannya proses  belajar mengajar. Akhirnya, dapat 

dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dan 

gurulah yang mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik demi 

tercapainya  tujuan pengajaran. Syaiful Bahri Djamarah (2006: 124) ”membagi 

berbagai ragam media dilihat dari jenis, daya liput dan bahan pembuatannya”. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 124) membagi ragam media menjadi 3 

yaitu sebagai berikut:  

a. Media Dilihat  dari Jenis 

1) Media  Auditif yaitu  media yang hanya  mengandalkan  kemampuan suara.  

2) Media  Visual, yaitu  media yang hanya mengandalkan  indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar  diam. 

3) Media Audiovisual, yaitu  media yang mempunyai  unsur  suara dan  unsur 

gambar, seperti (1) audivisual  diam, yaitu media  menampilkan suara dan  

gambar diam, dan (2) audivisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan  

unsur  suara dan  gambar yang bergerak. 

b. Media  Dilihat  dari Daya  Liput 

1) Media dengan daya liput  luas dan serentak, yaitu penggunaan media  ini 

tidak terbatas  oleh tempat dan ruang serta  dapat menjangkau  jumlah anak 

didik yang banyak  dalam waktu  yang sama. 

2) Media dengan daya liput yang  terbatas oleh ruang  dan tempat, yaitu media 

ini dalam penggunaannya membutuhkan  ruang dan tempat yang khusus 
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3) Media untuk pengajaran individual, yaitu  media ini penggunaannya hanya 

untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul berprogram dan 

pengajaran melalui komputer. 

c. Media Dilihat dari Bahan Pembuatan 

1) Media Sederhana, yaitu media dengan bahan dasarnya diperoleh dan 

harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

2) Media Kompleks, yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh  serta mahal  harganya, sulit membuatnya, dan  penggunaannya  

memerlukan  keterampilan yang memadai. 

 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 126) “memilih media yang akan  

digunakan harus berdasarkan maksud  dan tujuan pemilihan  yang jelas”. Apakah 

pemilihan media itu untuk pembelajaran (siswa belajar), untuk informasi yang 

bersifat umum, ataukah untuk sekadar hiburan saja mengisi waktu kosong. 

Sedangkan karakteristik media pengajaran dilihat dari segi keampuhannya, cara 

pembuatannya maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai  

media  pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam  

kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Di samping itu,  

memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media  

pengajaran  secara bervariasi.  Sedangkan  apabila  kurang memahami  karakteristik  

media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan cenderung bersikap 

spekulatif.  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 128) dalam memilih media pengajaran 

diperlukan adanya faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu:  

a. Obyektivitas berdasarkan hasil penelitian atau percobaan, suatu media pengajaran  

menunjukkan  keefektifan dan efisien  yang tinggi, maka guru  jangan  merasa 

bosan menggunakannya;  
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b. Program pengajaran yang akan  disampaikan kepada anak  didik harus  sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya;  

c. Sasaran program adalah  anak didik  yang  akan  menerima  informasi  pengajaran  

melalui  media pengajaran;  

d. Situasi  dan kondisi  yang ada  juga perlu  mendapat perhatian dalam menentukan  

pilihan media  pengajaran yang akan  digunakan;  

e. Kualitas teknik, media pengajaran yang digunakan perlu diperhatikan, apakah 

sudah memenuhi syarat;  

f. Keefektifan  dan efisiensi penggunaan. Keefektifan  berkenaan  dengan hasil yang 

dicapai,  sedangkan efiesiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.  

 
Media pengajaran adalah suatu alat bantu  yang tidak bernyawa. Alat ini 

bersifat  netral.  Peranannya  akan terlihat jika guru pandai memanfaatkannya dalam 

proses belajar mengajar.  Sebagai alat bantu dalam proses  belajar mengajar, media 

mempunyai  beberapa fungsi, yaitu:  

a. Penggunaan  media dalam  proses  belajar mengajar  bukan merupakan  fungsi  

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan  situasi belajar mengajar  yang efektif. 

b. Penggunaan media  pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan  

situasi mengajar. Ini berarti bahwa  media pengajaran  merupakan salah satu 

unsur yang  harus dikembangkan oleh guru. 

c. Media pengajaran dalam pengajaran,  penggunaannya  integral dengan tujuan 

dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung  pengertian  bahwa penggunaan  

(pemanfaatan) media harus  melihat kepada  tujuan  dan bahan pelajaran. 

d. Penggunaan  media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam 

arti  digunakan hanya  sekadar  melengkapi proses belajar  supaya lebih menarik 

perhatian siswa. 

e. Penggunaan media dalam  pengajaran  lebih diutamakan  untuk mempercepat  

proses belajar  mengajar dan  membantu siswa  dalam menangkap  pengertian 

yang diberikan guru. 
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f. Penggunaan  media dalam  pengajaran  diutamakan  untuk mempertinggi mutu 

belajar  mengajar (Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 134).   

 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 135) yang menyatakan bahwa 

”kegagalan seorang guru dalam mengembangkan media pengajaran akan terjadi jika 

penguasaan terhadap karakteristik media itu  sendiri sangat kurang. Pemanfaatan  

media  dengan maksud mengulur-ulur waktu tidak dibenarkan”. Karena kegiatan 

belajar mengajar bukan untuk hal itu. Apabila  pemanfaatan  media dengan maksud 

untuk memperkenalkan  kekayaan sekolah. Semua itu tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan pencapaian tujuan pengajaran. Karena itu, pemanfaatan  media  hanya 

diharuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Media  yang telah  dikenal  dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua  jenis,  tetapi 

sudah  lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari  

bahan serta  cara pembuatannya. Bermacam-macam media pembelajaran yang ada 

antara lain: (a) Media Auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan  kemampuan  

suara saja, seperti  radio,  cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok 

untuk  orang tuli atau mempunyai  kelainan  dalam pendengaran; (b) Media  Visual, 

yaitu media  yang hanya  mengandalkan  indra penglihatan. Media  visual  ini ada 

yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film 

bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual  yang 

menampilkan  gambar atau  simbol yang bergerak seperti film bisu,  dan film kartun; 

(c) Media Audiovisual, yaitu media yang mempunyai  unsur suara dan unsur  

gambar.  Jenis media ini mempunyai  kemampuan  yang lebih baik,  karena meliputi 

kedua jenis  media yang pertama dan kedua. Media  ini dibagi lagi  ke dalam: (1) 
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Audiovisual Diam, yaitu  media yang menampilkan suara dan gambar  diam  seperti  

film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan cetak suara; (2) 

Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat  menampilkan unsur suara dan gambar  

yang bergerak  seperti film  suara dan video-cassette. 

Pembagian lain dari media ini adalah: (a) Audiovisual Murni, yaitu baik unsur  

suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti  film video-cassette, 

dan (b) Audiovisual Tidak Murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang suara 

gambarnya bersumber dari slides proyektor dan unsur suaranya bersumber dari tape 

recorder. 

a. Media Pembelajaran Multimedia  

Sharon Smaldino, James D. Russel, Robert Heinich, dan Michael Molenda 

(2005: 141)  menyatakan bahwa: 

Multimedia  systems may consist of traditional media  in combination 

or they may in-corporate the computer as a  display device for text, 

pictures, graphics, sound, and  video. The term multimedia goes back  to 

the  1950s and describes early attempts to combine various still and 

motion media for heightened educational  effect. 

 
(Sistem multimedia  terdiri dari media tradisional dalam kombinasi atau 

digabungkan  dalam komputer sebagai sarana untuk menampilkan teks,  

gambar, grafik, suara dan video. Istilah multimedia kembali pada tahun 1950- 

an, semula digunakan untuk mengkombinasikan berbagai media diam dan 

media gerak dalam meningkatkan pengaruh pendidikan). 
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Menurut Yudi Munadi (2008: 148) ”Multimedia pembelajaran adalah 

media yang mampu melibatkan banyak indera dan organ tubuh selama proses 

pembelajaran  berlangsung”. Multimedia merupakan kombinasi dari komputer 

dan video, atau multimedia merupakan  kombinasi dari suara,  gambar, dan 

teks. Multimedia  adalah kombinasi dari  paling sedikit  dua media input atau 

output dari data,  media ini dapat berupa  audio, animasi, video,  teks, grafik, 

dan gambar. Multimedia merupakan alat  yang menciptakan  presentasi  yang 

dinamis  dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik,  animasi,  audio, 

dan gambar video.  

Pemanfaatan multimedia dengan berbasis komputer yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran multimedia presentasi. Multimedia presentasi  

digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis digunakan 

dalam  pembelajaran  klasikal,  baik untuk  kelompok kecil maupun besar. 

Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia projector (LCD) yang 

memiliki jangkauan pancar cukup besar. Pemanfaatan multimedia dalam 

presentasi ini biasanya  menggunakan perangkat lunak yang paling tersohor, 

yakni powerpoint. 

Menurut Yudhi Munadi (2008: 150), ada beberapa  kelebihan penggunaan 

multimedia  presentasi  yaitu: 

1) Mampu  menampilkan  objek-objek  yang sebenarnya  tidak ada  secara 

fisik  atau diistilahkan dengan imagery. Secara kognitif pembelajaran 

dengan  menggunakan mental imagery akan meningkatkan retensi siswa 

dalam mengingat  materi-materi  pelajaran.  
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2) Memiliki  kemampuan  dalam menggabungkan  semua unsur  media 

seperti  teks, video,  animasi,  image,  grafik, dan sound menjadi satu  

kesatuan  penyajian  yang terintegrasi.  

3) Memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan  

modalitas  belajarnya  terutama bagi  mereka yang memiliki tipe visual,  

auditif,  kinestetik atau yang lainnya. 

4) Mampu  mengembangkan materi pembelajaran  terutama  membaca  dan 

mendengarkan  secara mudah  

 
b. Media Pembelajaran VCD 

Menurut Sharon Smaldino, James D. Russel, Robert Heinich, dan Michael 

Molenda (2005: 270) yang menyatakan bahwa: 

Physically, the  compact disk looks like a small, silver platter.  The 

music or other sounds are  stored as digitized bits  of information. The 

technology of the  CD makes it an attractive addition  to education 

programs.  Users  can quickly locate  selections on the disc and  can 

program them to play in any  desired sequence. Information  can be  

selectively retrieved by learners or programmed by the  instructor.   A  

major  advantage of the CD is its resistance to damage.  Stains  can  be 

washed off, and  ordinary  scratches do not  affect play  back.  If there is a 

scratch that can  affect the quality of the audio signal,  a resin is now 

available to repair the disc. 

 
(Compact Disc/ CD merupakan benda kecil atau lempengan dengan warna 

perak yang berfungsi untuk menyimpan musik/suara yang dikumpulkan sebagai 

kumpulan informasi. Teknologi CD memberikan tambahan daya tarik terhadap 

program  pendidikan. Pengguna dapat meletakkan pilihan data dalam CD dan 

dapat diputarkan sesuai waktu dan  frekuensi yang diinginkan. Informasi dapat 

dipilih oleh siswa maupun guru. Keuntungan CD adalah ketahanannya terhadap 
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bahaya debu dapat dihilangkan dan goresan-goresan  tidak mempengaruhi 

suara. Jika ada goresan  yang bisa  berpengaruh  ada cairan yang bisa 

memperbaikinya).  

Menurut Hujair AH. Sanaky (2009: 102) pengertian media audivisual 

adalah  

”Media audiovisual adalah seperangkat  alat yang dapat 

memproyeksikan gambar bergerak  dan bersuara. Paduan  antara gambar 

dan suara membentuk karakter sama dengan obyek  aslinya. Alat-alat yang 

termasuk dalam kategori media audiovisual, adalah televisi, video VCD, 

sound, slide, dan film”. 

 
Yudhi Munadi (2008: 137) “media audivisual ini dapat dibagi menjadi  

dua jenis. Jenis  pertama, dilengkapi fungsi  peralatan suara dan gambar  dalam 

satu unit,  dinamakan  media audiovisual murni, seperti film gerak (movie) 

bersuara, televisi dan video. Jenis kedua adalah media audiovisual tidak murni  

yakni apa yang  kita kenal dengan slide, opaque, OHP dan peralatan  visual 

lainnya bila diberi  unsur  suara dari rekaman  kaset yang  dimanfaatkan  secara 

bersamaan  dalam satu  waktu atau satu  proses  pembelajaran.  Video disc 

adalah sarana  menyimpan  dan mencari  kembali gambar. Video disc 

diperkenalkan di pasar tidak lama setelah  perekaman  pita video menjadi 

populer”. 

Bermacam-macam peralatan yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan 

pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau 

hanya digunakan alat bantu visual semata. Media bila dikaitkan dengan 
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pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam proses pembelajaran yang 

berupa perangkat keras (hardware) maupunperangkat lunak (software) 

mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta 

mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seels dan Richey (1994: 

1–6) menjelaskan bahwa media merupakan alat komunikasi, segala sesuatu 

yang membawa informasi atau pesan-pesan dari sumber informasi kepada 

penerimanya mencakup film, televisi, bahan cetak, radio, diagram, tabel dan 

sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah 

mencakup semua bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi dengan tujuan pembelajaran. Video berfungsi sebagai media 

pandang dengan (audio visual). Kelebihan penggunaan video compact disc, 

antara lain (1) dapat diputar berulang-ulang, (2) tayangan dapat dipercepat atau 

diperlambat, (3) tidak memerlukan ruang khusus, (4) pengoperasian alat relatif 

mudah, (5) keping VCD dapat digunakan berulang-ulang. Sementara itu 

kelemahan pemanfaatan video compact disc atau VCD, antara lain (1) harus 

menggunakan listrik, (2) keping VCD mudah rusak apabila perawatan dan 

pengoperasian yang kurang baik, (3) produksi media ini tergantung pada 

peralatan canggih dan mahal. Dari kelemahan-kelemahan tersebut jika 

dibandingkan manfaat dan nilai kegunaan yang lebih besar maka dalam 

penerapan pembelajaran sebaiknya diupayakan sebagai program media yang 

dikembangkan di sekolah-sekolah. 

Dalam penerapannya pada pembelajaran, dengan menggunakan media 

Video Compact Disc, seorang guru tinggal memilih materi yang sesuai dengan 
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program atau tuntutan pembelajaran, guru selanjutnya menyiapkan CD player 

dan pesawat televisi kemudian menyampaikan pengantar materi pembelajaran 

seperlunya baru memutar CD player, berapa lama waktu pemutaran tergantung 

keperluan dan cepat lambatnya siswa menyerap materi pembelajaran tersebut. 

Apabila siswa masih mengalami kesulitan atau terdapat ketidakjelasan materi 

dapat dengan mudah ditayang ulang kembali dengan mudah. Dalam proses per 

modelan ini, diharapkan dapat mempermudah siswa dalam pemahaman dan 

mempercepat siswa menyerap materi pembelajaran. Asumsi tersebut media 

VCD akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. 

 
3. Motivasi  Belajar 

 
Menurut pendapat Stephen N. Elliott, Thomas R. Kratochwill, Joan Littlefield 

Cook,& John  F. Travers (2000: 331) tentang motivasi adalah: 

”Motivation has been a central construct in both educational and 

psychological research  for  the  past  sixty years and play a significant  role  in 

several  theories of human development and learning.  Motivation  is defined as 

an  internal  state that  arouses  us  to action, pushes us in  particular 

directions, and  keeps us engaged in certain  activities. Motivation  is  an 

important  psychological  construct that affects learning and performance in at 

least four ways: (1) Motivation  increases an individual’s energy and activity 

level; (2) Motivation directs an individual  toward certain  goals; (3) 

Motivation  promotes initiation  of certain  activities and persistence in those 

activities; and (4) Motivation  affects the  learning  strategies and cognitive 

processes an individual employs”. 

 
(Motivasi telah menjadi  konstruk utama  dalam  penelitian pendidikan psikologi 

dalam 60 tahun yang lalu dan mempunyai peran yang signifikan  dalam beberapa 
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teori perkembangan  manusia dan pembelajaran. Motivasi merupakan  pernyataan 

internal yang memaksa untuk melakukan tindakan, mendorong dalam perintah, dan 

menjaga untuk tetap berada dalam aktivitas tertentu. Motivasi merupakan pendorong 

psikologi yang penting yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dalam 4 hal 

yaitu (1) motivasi menambahkan energi  dan tingkat aktivitas  individu; (2) motivasi 

mendorong individu ke arah tujuan yang pasti; (3) motivasi mempromosikan insiasi 

aktivitas tertentu dan ketekunan dalam aktivitas itu; dan (4) motivasi mempengaruhi 

strategi pembelajaran  dan proses kognitif individu). 

”Motivasi  terbentuk  oleh tenaga-tenaga  yang bersumber dari  dalam dan 

luar diri individu. Terhadap tenaga-tenaga tersebut beberapa ahli  memberikan 

istilah  yang berbeda, seperti: desakan atau  drive, motif atau motive, kebutuhan 

atau need, dan keinginan atau wish. Walaupun  ada kesamaan dan semuanya 

mengarah kepada motivasi beberapa ahli  memberikan arti khusus terhadap hal-

hal tersebut. Desakan atau drive diartikan sebagai dorongan yang diarahkan 

kepada pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  jasmaniah.  Motif atau motive 

adalah  dorongan yang  terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau 

rokhaniah. Kebutuhan atau need merupakan suatu  keadaan  di mana  individu  

merasakan  adanya  kekurangan, atau  ketiadaan  sesuatu yang diperlukannya. 

Keinginan  atau wish adalah harapan  untuk mendapatkan  atau memiliki 

sesuatu yang dibutuhkan” (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007: 61). 

 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002: 114) mengemukakan pengertian 

”motivasi dengan berbagai sudut pandang orang lain, namun intinya sama, yakni 

sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam 

bentuk  aktivitas nyata untuk  mencapai tujuan tertentu”. 

Dalam  proses belajar, motivasi  sangat diperlukan, sebab seseorang  yang 

tidak  mempunyai motivasi  dalam belajar, tak akan mungkin melakukan 
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aktivitas belajar.  Motivasi yang timbul dan tumbuh berkembang  dengan jalan  

datang dari dalam  diri individu yang disebut motivasi instrinsik dan yang 

datang dari lingkungan masyarakat yang disebut  motivasi ekstrinsik (Abin 

Syamsudin Makmun, 2004: 36).  

 
Selain itu oleh Syaiful Bahri Djamarah (2002: 115) motivasi instrinsik dan 

ekstrinsik mempunyai pengertian: 

a. Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena  dalam setiap diri  individu  sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah  motif-motif  yang aktif dan berfungsi  karena adanya  

perangsang atau dorongan dari luar. 

 
Motivasi kerja karyawan terlihat dari keterlibatan karyawan dalam 

melaksanakan tugas, dan keikutsertaan dalam suatu kompetisi dengan karyawan 

lainnya, selain wujud nyata dari motivasi karyawan adalah adanya kegiatan 

karyawan dalam upaya mencapai prestasi yang unggul, hal ini seperti dinyatakan 

Brent Hansen, Wade Gilbert, dan Tim Hamel (2003: 45) bahwa: 

Motivation is thought to econompass ‘personality factors, social 

variables, and/or cognitions that  are assumed to come into play when  a 

person undertakes a task at which he or she is  evaluates, enters into 

competition with others, or attempts to attain some standard of excellence. 

 
(Motivasi adalah pemikiran yang meliputi faktor personal, variabel sosial dan/ atau 

pengamatan yang mengasumsikan di mana orang ikut andil ketika seseorang 

menyelesaikan suatu tugas yang dievaluasi, dan  memasuki kompetisi dengan yang 

lain, atau berusaha untuk mencapai nilai standar keunggulan)”. 
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Menurut Karti Soeharto (2003: 110) ”Motivasi adalah sebagai suatu  kekuatan 

yang  terdapat dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi  tingkah lakunya 

untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi  kebutuhannya”. Motivasi  

sangat erat hubungannya dengan kebutuhan dan dorongan yang ada dalam diri 

seseorang. Seseorang  akan terdorong  untuk melakukan sesuatu bila dirasakan 

kebutuhan yang ada pada dirinya  menuntut pemenuhan. Selama  kebutuhan tersebut  

belum terpenuhi  maka selama itu pula yang bersangkutan belum merasa adanya  

kepuasan pada dirinya. Rasa belum puas inilah yang senantiasa  mendorong  

seseorang untuk  bertindak  atau melakukan sesuatu. Kekuatan daya dorong itu akan 

hilang bila sekiranya yang bersangkutan telah menjadi  puas karena kebutuhannya  

telah terpenuhi.  Rasa  ketidakpuasan  tersebut akan  menimbulkan  suasana tidak  

seimbang  dalam batin seseorang, sehingga yang bersangkutan  merasa terpanggil  

untuk memperoleh  atau mencapai  keseimbangan  dalam dirinya. 

Motivasi berkaitan dengan suatu tujuan, dengan demikian motivasi itu 

mempengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan itu (Sardiman AM, 2001:84) 

mengatakan tiga fungsi motivasi sebagai berikut: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, dalam hal ini, motivasi merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang akan dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 
1. Perbedaan prestasi belajar pada mata pelajaran matematika menggunakan 

media pembelajaran multimedia dengan media pembelajaran VCD  

Desain pembelajaran yang baik dapat menghasilkan  proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Desain pembelajaran memuat berbagai persiapan yang harus 

dilakukan guru termasuk didalamnya pemilihan dan penggunaan  media 

pembelajaran yang akan digunakan. Pemakaian media dalam pembelajaran akan 

memberi arti/ makna yang lebih besar dalam kaitannya respon siswa terhadap materi 

yang disampaikan. Oleh karenanya, pemilihan media pembelajaran yang tepat 

adalah suatu syarat untuk menghasilkan motivasi dan prestasi belajar. Dengan 

banyaknya indera yang dilibatkan dalam proses pembelajaran siswa mempunyai 

kemudahan dalam mengingat dan memahami apa yang dipelajari. Penggunaan 

media multimedia diduga dapat memberi perbedaaan pengaruh prestasi belajar 

matematika dibandingkan dengan penggunaan media VCD (video compact disc) 

sehingga diharapkan penggunaan multimedia sangat membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar. 

 
2. Perbedaan prestasi belajar pada mata pelajaran matematika antara 

kelompok siswa yang mempunyai motivasi tinggi dengan kelompok  

siswa yang mempunyai motivasi rendah pada siswa. 

Dengan motivasi belajar diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran 

dengan baik, sehingga hasil belajarnya dapat optimal. Pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa dapat membangkitkan motivasi belajar, apalagi bila dalam prosesnya 
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, guru memiliki kreatifitas dan kemauan dalam memilih dan menggunakan media 

yang tepat. Penggunaaan media pembelajaran yang tepat, berarti media tersebut 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan media yang digunakan mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam memotivasi dirinya untuk menerima, 

mendalami dan mengembangkan materi pelajaran yang disampaikan guru. Dalam 

penelitian ini, diduga siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak 

akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan maksimal, sebaliknya siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi, baik yang datang dari diri individu maupun 

dari lingkungan masyarakat, prestasi belajar siswa dapat meningkat.   

 
3. Interaksi pengaruh media pembelajaran dan  motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran matematika di SMP . 

Dalam proses belajar, peran media pembelajaran diduga dapat membangkitkan 

motivasi siswa dalam kaitannya melakukan aktifitas belajar dengan maksimal. 

Media multimedia dan VCD adalah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama termasuk 

jenis media pandang-dengar (audio visual). Media multimedia lebih memiliki 

kerumitan dalam proses pembuatannya, namun memiliki daya interaktif yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan media VCD, dimana proses  pembuatannya lebih 

mudah dan sederhana. Dengan membandingkan antara media pembelajaran 

multimedia dengan media VCD (video compact disc), diharapkan dapat diketahui 

mana yang lebih besar pengaruhnya dalam kaitannya dengan meningkatkan motivasi 

siswa untuk merespon materi pelajaran, sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih baik, khususnya pada mata pelajaran matematika. Dua 

media pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini yaitu multimedia dan media 
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VCD,  diduga dapat memberi dampak dan pengaruh yang berbeda, artinya bahwa 

salah satu dari kedua media tersebut mana yang lebih mampu membangkitkan 

motivasi yang maksimal dalam mencapai prestasi belajar yang meningkat.  

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
C. Hipotesis  

 
1. Terdapat perbedaan pengaruh antara media pembelajaran multimedia dengan 

VCD terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP  

Negeri Kota Semarang. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar 

rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di  SMP  

Negeri Kota Semarang. 

Proses Pembelajaran  

Pembelajaran Multimedia   
 

Pembelajaran VCD 
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Rendah  

Motivasi  
belajar Tinggi  

prestasi belajar  
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belajar tinggi   

prestasi belajar  
rendah   

 

prestasi belajar 
tinggi 
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3. Terdapat interaksi pengaruh media pembelajaran dan motivasi belajar  terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri Kota 

Semarang. 

BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian 

 
Sukardi (2007: 179) menyatakan Metode penelitian eksperimen  merupakan 

metode  penelitian yang paling  produktif,  karena jika penelitian tersebut  dilakukan 

dengan baik  dapat menjawab  hipotesis yang  utamanya  berkaitan dengan 

hubungan  sebab akibat. Di samping  itu, penelitian  eksperimen  juga merupakan  

salah satu  bentuk penelitian yang  memerlukan  syarat  yang relatif  lebih ketat  jika 

dibandingkan  dengan jenis  penelitian lainnya. 

 

Mudrajat Kuncoro (2001: 262) menyatakan Studi eksperimen adalah  sebuah 

penelitian investigasi dengan kondisi  yang terkendali, di mana satu atau lebih  

variabel  dapat dimanipulasi untuk  melakukan uji hipotesis.  Studi eksperimen  

merupakan satu-satunya  metode  penelitian yang benar-benar menguji  hipotesis  

mengenai hubungan  sebab akibat. 

 
Dari kedua pendapat di atas dapat diartikan bahwa metode penelitian 

eksperiman adalah sebuah penelitian investigasi yang berkaitan dengan hubungan 

sebab akibat, dalam suatu kondisi yang terkendali, dimana satu atau lebih variabel 

dapat dimanipulasi dan dilakukan uji hipotesis. 

 
B. Tempat dan Waktu  Penelitian 
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Penelitian dilakukan pada SMP Negeri di Kota Semarang yang terdiri dari 41 

sekolah yang dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yaitu mulai Bulan Agustus sampai 

dengan bulan Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jadwal Penelitian 

Tahun 2009 

No Kegiatan 
Juni  Juli  Agustus Sept.  Okt.  Nop.  Des.  

1 Penyusunan proposal 
dan konsultasi kepada 
pembimbing 

       

2 Seminar proposal        

3 Penyempurnaan 
proposal. 

       

4 Pendekatan kepada 
para calon responden. 

       

5 Mengajukan ijin 
penelitian 

       

6 Penyebaran angket 
dan pengumpulan data 

       

7 Pengolahan data,        
8 Penyusunan Laporan,         

 
 

C. Desain Penelitian  

Penelitian dilakukan sengan metode eksperimen dengan harapan banyak 

memberikan manfaat terutama untuk menentukan media pembelajaran yang sesuai 

dengan mata pelajaran matematika. Penelitian ini bersifat eksperimen karena hasil 

penelitian akan menegaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variabel-

variabel yang akan diteliti, tujuannya terletak pada penemuan fakta penyebab dan 

fakta akibat tentang perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran 

multimedia dengan media VCD serta pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar 

matematika.  

Bentuk disign yang digunakan dalam penelitian ini adalah True experimental 

(eksperimen yang betul-betul), karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian 

validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi.  
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Ciri utama dari True experimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari pupulasi tertentu.  

Bentuk design true experimental dalam penelitian ini adalah posttest-only control 

design.  penelitian ini terdapat dua kelompok yangmasing-masing dipilih secara 

random (Sugiyono, 2007: 112) 

 
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian 

data, menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. 

yang paling tepat adalah menggunakan rancangan faktorial 2 x 2 sesuai dengan 

variabel penelitian. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2:   Desain Penelitian 

 
Keterangan: 

A1 B1 = pembelajaran multimedia dengan motivasi belajar tinggi 

A2 B1 = pembelajaran VCD dengan motivasi belajar tinggi 

A1 B2 = pembelajaran multimedia dengan motivasi belajar rendah 

A2 B2 = pembelajaran VCD dengan motivasi belajar rendah  

 
D. Sumber Data  

 
1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari penelitian pada SMP Negeri  di Kota Semarang, yaitu data 

prestasi hasil belajar matematika siswa pada kelas VII khususnya pada pokok 

Media Pembelajaran  
Motivasi belajar  Pembelajaran multimedia  

(A1) 
Pembelajaran VCD  

(A2)  
Motivasi belajar Tinggi 
(B1) 

A1 B1 A2 B1 

Motivasi belajar Rendah 
(B2) 

A1 B2 A2 B2 
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bahasan bilangan bulat. Pemilihan kelas VII dengan mempertimbangkan bahwa 

pokok bahasan bilangan bulat merupakan materi dasar yang telah diberikan mulai 

dari sekolah dasar (SD), namun masih banyak siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menerima konsepnya, terutama bila siswa menyelesaikan soal-soal 

penerapan konsep dalam suatu soal cerita. Selain itu pokok bahasan bilangan bulat 

selanjutnya digunakan untuk mendasari pengetahuan siswa dalam mempelajari 

pokok bahasan mata pelajaran matematika di jenjang kelas yang lebih tinggi. Data 

primer dalam penelitian ini berupa hasil nilai tes prestasi belajar siswa dan hasil 

kuesioner motivasi belajar siswa. 

 
2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari studi pustaka seperti literatur/sumber lain yang ada 

hubungannya dengan penelitian, yaitu data Nilai Ujian Nasional Sekolah Dasar dari 

siswa-siswa yang masuk pada SMP Negeri di Kota Semarang. 

 
E. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

 
“Populasi adalah  keseluruhan  subjek  penelitian. Apabila  seseorang  ingin 

meneliti  semua  elemen  yang ada dalam  wilayah penelitian, maka  penelitiannya  

merupakan penelitian populasi” (Suharsimi Arikunto, 2002: 108). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri di Kota Semarang yang terdiri dari 

41 sekolah. Dikarenakan luasnya wilayah populasi maka dalam penelitian ini 

diambil sub populasi sebanyak 3 sekolah yang memiliki kesetaraan prestasi ditinjau 

dari Nilai Ujian Nasional  ketiga sekolah tersebut. Pengambilan dilakukan dengan 

teknik random sampling.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa dari sub populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling dengan cara diundi 

untuk memilih 3 sekolah, dan dari pengundian diperoleh bahwa sampel terdiri 3 

sekolah yaitu SMP Negeri 1 Semarang dipakai sebagai sekolah kontrol  untuk media 

pembelajaran VCD, SMP Negeri 3 Semarang sebagai sekolah kontrol untuk media 

pembelajaran  multimedia, dan SMP Negeri 19 Semarang sebagai sekolah uji coba 

validitas dan reliabilitas. SMP Negeri 1 kelas VII memiliki 8 (delapan) kelas, SMP 

Negeri 3 memiliki 8 kelas paralel dan SMP 19 memiliki 8 kelas juga. Penentuan 

kelas VII sebagai kelas untuk penelitian karena mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu  supaya tidak menggangu konsentrasi siswa kelas IX  yang akan menempuh 

Ujian Nasional. Penentuan kelas untuk kelas eksperimen, dan ujicoba instrumen 

dilakukan dengan diundi. Menurut Sugiyono (2008: 83) “Teknik sampling 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek  yang akan diteliti  atau sumber 

data sangat luas”. Menurut Budiyono (2004: 122) “pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara random sampling (sampel acak), agar setiap 

anggota dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel”. Dari 3 

sekolah yang diambil sebagai sampel dilakukan uji kesetaraan. Uji kesetaraan 

dilakukan berdasarkan nilai Ujian Nasional SD dari siswa yang masuk di sekolah 

tersebut dengan menggunakan uji kruskal wallis H (Syahri Alhusin, 2001: 199), 

“Dalam ketentuannya bila  chi square hitung < chi square tabel maka didapat 

kesetaraan”. Hasil olah data yang peneliti lakukan menunjukkan besarnya nilai chi 

square sebesar 4,318 < 5,99 (chi square hitung < chi square tabel). Hal ini 
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menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan antara  sekolah yaitu SMP Negeri 1, SMP 

Negeri 3, dan SMP  Negeri 19 Semarang.  

 
F. Variabel dan Definisi Operasional 

 
1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas (independent variable) meliputi Media 

Pembelajaran Multimedia dan VCD (X1) dan Motivasi 

belajar  siswa (X2). 

b. Variabel tergantung (dependent variable) dalam penelitian 

ini adalah Prestasi belajar matematika  (Y). 

 
2. Definisi Operasional 

a. Pembelajaran dengan media multimedia adalah 

pemebelajaran dengan media yang mempunyai unsur 

suara dan gambar secara jaringan merupakan alat bantu 

yang dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran, yaitu berupa perangkat komputer 

beserta programnya (software) dan jaringan. 

b. Pembelajaran dengan media VCD (video compact disc) 

adalah pemebelajaran dalam penyampaian pesan atau 
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informasinya menggunakan media pandang dengar berupa 

kepingan dibantu CD player dan televisi 

c. Motivasi belajar adalah suatu kekuatan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah 

lakunya untuk bekerja/belajar karena adanya kebutuhan 

untuk berprestasi. 

 
Indikator: Tanggungjawab, Belajar teratur, rasa senang dalam belajar,  

bersemangat mengungguli siswa lain, mengutamakan prestasi 

baik, memenuhi permintaan guru dan orang tua, senang 

memperoleh pujian baik, berharapan ingin memperoleh hasil yang 

baik, ingin memperoleh perhatian dari teman dan guru. 

d. Prestasi belajar matematika adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah mengikuti pendidikan ataupun latihan 

tertentu, dengan indikator keberhasilan siswa dalam  

aktifitas belajar dan  nilai hasil belajar mata pelajaran 

matematika 

Indikator: (1) memberikan contoh bilangan bulat,  (2) menentukan letak 

bilangan  bulat pada  garis bilangan, (3)  melakukan  operasi  

tambah, kurang, kali, dan bagi bilangan bulat, (4) menghitung 

kuadrat  dan pangkat  tiga bilangan  bulat, (5)  memberikan  
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contoh berbagai  jenis dan bentuk bilangan  pecahan, dan (6) 

mengubah  bentuk pecahan  ke bentuk pecahan yang lain.  

 
G. Instrumen Penelitian 

 
1. Kuesioner 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna menguji hipotesis 

dan model kajian. Untuk memperoleh data motivasi digunakan kuesioner yang 

bersifat tertutup , yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa hingga responden 

dibatasi dalam memberikan jawaban dari beberapa alternatif saja atau memilih pada 

satu jawaban seperti terlihat pada lampiran nomor 1 dan 2. Adapun penyusunan 

skala pengukuran digunakan metode Likerts Summated Ratings (LSR) dengan 

alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban pertanyaan untuk variabel motivasi 

belajar dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jawaban SS :  Untuk jawaban sangat setuju artinya responden sangat setuju 

dengan pertanyaan karena sangat sesuai dengan keadaan yang 

dirasakan oleh responden, dan untuk jawaban  ini selanjutnya diberi 

bobot skor 5; 

Jawaban S : Untuk jawaban setuju atau sering artinya pertanyaan dianggap 

sesuai dengan keadaan oleh responden, selanjutnya jawaban ini 

diberi  bobot skor 4; 

Jawaban N : Untuk jawaban tidak begitu cocok/setuju, kadang-kadang  pernah,  

ragu-ragu, atau netral jawaban ini selanjutnya diberi bobot skor 3; 
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Jawaban TS : Untuk jawaban sedikit cocok, tidak pernah sama sekali atau sangat 

kurang, selanjutnya diberi bobot skor 2; 

Jawaban STS: Untuk jawaban sangat tidak cocok, sangat tidak setuju sama sekali,  

selanjutnya diberi bobot skor 1. 

 
2. Tes 

Tes merupakan profil hasil prestasi belajar yang berbentuk tulisan. Profil hasil 

prestasi belajar digunakan untuk tolok ukur kemampuan siswa, dan data ini bagi 

pendidik digunakan sebagai dasar pembelajaran  selanjutnya. Pada penelitian  ini 

profil dibuat pada eksperimen atau kelas yang dikenai evaluasi yang  berupa tes 

obyektif yang terdiri dari 30 butir soal yang sebelumnya dibuat kisi-kisi soal tes 

objektif seperti terlampir pada nomor 3. Jadi instrumen ini untuk menjaring  data 

prestasi hasil belajar siswa seperti terlihat pada lampiran nomor 4. 

 
H. Uji Instrumen Penelitian  

1. Tes  

a. Uji  Validitas  

Untuk instrumen tesis ini menggunakan validitas isi. Hal-hal yang harus 

diperhatikan  dalam validitas isi adalah sebagai berikut:  

1) Tes harus dapat mengukur sampai berapa jauh tujuan pembelajaran  

tercapai ditinjau dari materi yang diajarkan. 

2) Penekanan  materi yang akan dijadikan  seimbang  dengan penekanan  

materi yang  diajarkan 
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3) Materi  pelajaran untuk  menjawab soal-soal ujian sudah  dipelajari  dan 

dapat  dipahami oleh  tester (Budiyono, 2003: 58). 

Instrumen ini diujicobakan di SMP Negeri 19 Semarang pada siswa kelas VII 

sebanyak 36 siswa untuk 30 butir soal dengan hasil butir keseluruhan dinyatakan 

valid dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil selengkapnya 

dipaparkan dilampiran nomor 5. 

b. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini tes prestasi belajar yang penulis  gunakan adalah tes  

obyektif, dengan setiap jawaban benar  diberi skor 1, dan setiap jawaban salah 

diberi skor 0. Sehingga untuk menghitung tingkat reliabilitas tes ini digunakan  

rumus Kuder-Richardson dengan  KR-20, yaitu  

))(
1

(
2

2

11
t

iit

s

qps

n
n

r å-
-

=  

keterangan: 

r11 = indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

st
2 = variansi  total  

pi = proporsi subyek yang menjawab  benar pada  butir ke-i 

qi = 1 - pi 

Soal dikatakan reliabel  jika r11 > 0,7 

Hasil uji reliabilitas tes pilihan ganda dalam penelitian ini dikatakan reliabel jika 

r11 > 0,7. Dari uji coba  ini diperoleh  r11 = 0,949, sehingga tes reliabel.  

c. Daya Pembeda 
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Daya pembeda digunakan untuk mengetahui memadai tidaknya butir soal. Daya 

pembeda  yang dipakai  penulis adalah: 

   

 

D = Daya Pembeda 

Ba = Jumlah jawaban benar kelompok atas 

Bb = Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

n = Jumlah peserta tes = 36 

Tabel 3:  Kategori Dan Klasifikasi 
No Daya Beda Klasifikasi 
1 40,0³  Dipakai 
2 0,20 – 0,39 Dipakai 
3 19,0£  Dibuang 

Sumber:  Pargiyo, 2007 

Hasil daya pembeda dapat dilihat seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4 Daya Pembeda 
No Ba Bb  DP Klasifikasi 
1 17 6 0,61 Dipakai 
2 16 6 0,56 Dipakai 
3 15 7 0,44 Dipakai 
4 17 7 0,56 Dipakai  
5 16 7 0,50 Dipakai 
6 17 8 0,50 Dipakai 
7 17 7 0,56 Dipakai 
8 17 5 0,67 Dipakai 
9 15 7 0,44 Dipakai 
10 18 10 0,44 Dipakai 
11 17 8 0,50 Dipakai 
12 15 7 0,44 Dipakai 
13 16 9 039 Dipakai 
14 16 7 0,50 Dipakai 
15 16 8 0,44 Dipakai 
16 16 8 0,44 Dipakai 
17 17 8 0,50 Dipakai 
18 17 5 0,67 Dipakai 

n

BbBa
DP

2
1
-

=
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19 16 7 0,50 Dipakai 
20 18 8 0,56 Dipakai 
21 16 5 0,61 Dipakai 
22 17 9 0,44 Dipakai 
23 15 8 0,,39 Dipakai 
24 16 8 0,44 Dipakai 
25 16 6 0,56 Dipakai 
26 16 7 0,50 Dipakai 
27 16 6 0,56 Dipakai 
28 16 7 0,50 Dipakai 
29 16 6 0,56 Dipakai 
30 15 7 0,44 Dipakai  

Sumber: Data diolah, 2009 

Dari uji daya pembeda disimpulkan bahwa ke 30 butir soal 

kesemuanya dipakai. Dengan demikian, keseluruhan butir tersebut 

layak untuk dipakai dalam penelitian selanjutnya.  
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d. Tingkat Kesukaran  

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang memadai 

artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk memenuhi tingkat 

kesukaran tiap-tiap tes digunakan rumus :  

   

 

P = indeks kesukaran 

B = banyak peserta tes yang menjawab benar 

Js = jumlah peserta tes 

Dalam penelitian ini soal tes yang dipakai jika 0,30.  

Hasil uji tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5 Tingkat Kesukaran 
No B Js P Klasifikasi 
1 23 36 0,64 Dipakai 
2 22 36 0,61 Dipakai 
3 22 36 0,61 Dipakai 
4 24 36 0,67 Dipakai  
5 23 36 0,64 Dipakai 
6 25 36 0,69 Dipakai 
7 24 36 0,67 Dipakai 
8 22 36 0,61 Dipakai 
9 22 36 0,61 Dipakai 
10 28 36 0,78 Dipakai 
11 25 36 0,69 Dipakai 
12 22 36 0,61 Dipakai 
13 25 36 0,69 Dipakai 
14 23 36 0,64 Dipakai 
15 24 36 0,67 Dipakai 
16 24 36 0,67 Dipakai 
17 25 36 0,69 Dipakai 
18 22 36 0,61 Dipakai 
19 23 36 0,64 Dipakai 
20 26 36 0,72 Dipakai 
21 21 36 0,58 Dipakai 

J
B

P =
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22 26 36 0,72 Dipakai 
23 23 36 0,64 Dipakai 
24 24 36 0,67 Dipakai 
25 22 36 0,61 Dipakai 
26 23 36 0,64 Dipakai 
27 22 36 0,61 Dipakai 
28 23 36 0,64 Dipakai 
29 22 36 0,61 Dipakai 
30 22 36 0,61 Dipakai  

Sumber: Data diolah, 2009 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa soal dapat dipakai jika 

tingkat kesukaran (P)nya sedang atau 0,30<P<0,07. P selain tersebut 

dibuang. Dari 30 butir yang diuji, ternyata keseluruhannya dapat 

dipakai dan layak untuk penelitian selanjutnya. hasil perhitungan  uji 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dapat 

dilihat pada lampiran nomor 5. 

 
2. Angket  

a. Validitas konstruk 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 168) “sebuah instrumen dikatakan valid  

apabila  mampu mengukur apa yang diinginkan”. Validitas konstruk dilakukan 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Butir pertanyaan 

dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka butir 

pertanyaan dinyatakan tidak valid. Rekapitulasi hasil angket uji coba motivasi 

seperti terlihat pada lampiran 6 yang selanjutnya diolah dengan bantuan program 

komputer SPSS.  Hasil uji validitas angket motivasi adalah sebagai berikut: 
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  Tabel 6. Motivasi Belajar Siswa   (X1) 
No Rhitung Rtabel Kesimpulan 
1 0,694 0,329 Valid 
2 0,112 0,329 Tidak Valid 
3 0,651 0,329 Valid 
4 0,550 0,329 Valid 
5 0,246 0,329 Tidak Valid 
6 0,097 0,329 Tidak Valid 
7 0,639 0,329 Valid 
8 0,653 0,329 Valid 
9 0,374 0,329 Valid 
10 0,373 0,329 Valid 
11 0,360 0,329 Valid 
12 0,514 0,329 Valid 
13 0,361 0,329 Valid  
14 0,153 0,329 Tidak Valid 
15 0,386 0,329 Valid 
16 0,412 0,329 Valid  
17 0,390 0,329 Valid 
18 0,362 0,329 Valid 
19 0,336 0,329 Valid 
20 0,469 0,329 Valid 
21 0,130 0,329 Tidak Valid  
22 0,332 0,329 Valid 
23 0,501 0,329 Valid 
24 0,645 0,329 Valid 
25 0,374 0,329 Valid 
26 0,575 0,329 Valid  
27 0,481 0,329 Valid 

Sumber: Data Primer diolah (2009)  

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui, bahwa korelasi antara ke 27 butir 

pertanyaan terdapat 5 butir pertanyaan yang tidak valid (r hitung < r tabel) 

sedangkan sisanya 22 butir dinyatakan valid dengan nilai skor total lebih besar 

dari r tabel 0,329 (r hitung > r tabel). Butir pertanyaan yang tidak valid harus didrop 

atau dibuang. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran nomor 7. 
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b. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian  ini, uji  reliabilitas  yang digunakan adalah  rumus alpha, 

adapun  rumus alpha yang dimaksud adalah sebagai berikut (Budiyono, 2004: 

69):  

)1)(
1

(
2

2

11
t

i

s

s

n
n

r å-
-

=  

dengan: 

r11 = indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

si = variansi  butir ke i = 1,2, …, n 

st
2 = variansi  total  

Soal dikatakan reliabel  jika r11 > 0,7. Hasil uji reliabilitas variabel 

motivasi belajar adalah 0,8104 > 0,7. Hasil perhitungannya dapat dilihat 

pada lampiran nomor 8. 

c. Konsistensi Internal  

Konsistensi  internal  menunjukkan  adanya korelasi  positif  antara  skor 

masing-masing  butir angket tersebut. Artinya  butir-butir  tersebut  harus 

mengukur  hal yang sama  dan menunjukkan kecenderungan  yang sama  pula. 

Untuk  menghitungnya  digunakan  rumus korelasi  product moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut (Budiyono, 2003: 65): 

 

 

 
rxy = indeks  konsistensi internal untuk  butir tes ke-i 

[ ][ ]2222xy
Y)( -Yn )X(Xn

Y)X)(( - XY)n(
  r

SSS-S

SSS
=
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n = banyaknya  subyek  yang dikenai  tes (instrumen) 

X = skor butir ke-i 

Y = skor total 

Butir soal angket dipakai jika  rxy >0,3.  

 
I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah dalam  model  regresi,  

variabel  pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji 

normalitas e, dapat digunakan formula Jargu Berra (JB test) berikut (Gujarati, 

1995). 

ú
û

ù
ê
ë

é -
+=

24

)3(

6

22 KS
NJB  

Di mana S adalah skewness (kemencengan) dan K adalah kurtosis 

(keruncingan). Nilai-nilai kemencengan  dan keruncingan  atau S dan K  dapat 

diperoleh  dari program SPSS, pada  analisis  deskriptif. Dari hasil hitung JB 

kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan derajat bebas 2. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas  adalah  bahwa  variansi  populasi  kelompok  satu sama  

besar dengan variansi populasi  kelompok dua. Asumsi  ini dapat  diuji  secara 

empirik dengan menggunakan berbagai  teknik  statistik, yaitu  menguji  

hipotesis  nol bahwa 2
2

2
1 ss =  (Furqon, 2002: 169). 
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=
nn
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Sgab  

Keterangan: 

2
gabS   = asumsi homogenitas variansi 

2
1S  dan 2

2S  = variansi sampel  

n  = jumlah subyek 

Untuk pengujian homogenitas menggunakan bantuan SPSS.  

 
2. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan  analisis data 

Anava 2  jalan (Two Way Analysis  of Variance).  Analisis data ini  digunakan jika  

variabel kategori independen jumlahnya dua (2). Adapun rumus untuk menghitung 

Anava 2 jalan  (Two Way Analysis of Variance) adalah sebagai berikut (Furqon, 

2002: 185): 

)1)(2(
2

)1)(2;1( aa ---- = nn tF  

Langkah-langkah untuk  mencari  besarnya rasio-F (Soepeno, 1997: 181): 

a. Mencari jumlah simpangan kuadrat tiap-tiap skor dari mean keseluruhan (mean 

total). Besaran ini disebut jumlah kuadrat keseluruhan (total sum of square).  

b. Mencari jumlah kuadrat antar kelompok (Sum of Squares Between/among 

groups). Yaitu jumlah kuadrat keseluruhan yang disebabkan oleh penyimpangan 

mean kelompok dari mean  keseluruhan.  
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c. Mencari jumlah  kuadrat  di dalam  kelompok (sum  of square within  groups), 

yaitu  jumlah kuadrat keseluruhan  yang disebabkan  oleh penyimpangan  tiap-

tiap  skor dari mean  kelompok masing-masing.  

d. Mencari jumlah kuadrat antar baris, yaitu jumlah dari simpangan  kuadrat yang 

disebabkan oleh perbedaan antara mean-mean baris dengan mean  keseluruhan. 

e. Mencari  jumlah  kuadrat  antar kolom. Yaitu  jumlah  dari simpangan  kuadrat 

yang disebabkan oleh perbedaan antara mean-mean kolom dengan mean  

keseluruhan. 

f. Mencari interaksi jumlah kuadrat, yaitu bagian dari simpangan antara mean  

kelompok dan mean keseluruhan yang tidak disebabkan  oleh perbedaan  baris 

atau  perbedaan  kolom. 

g. Menentukan derajat kebebasan (db), yang dikaitkan dengan setiap sumber 

variansi. 

h. Mencari nilai kuadrat mean (MS), dengan cara membagi setiap jumlah  kuadrat  

(SS) dengan besaran  derajat  kebebasan  (db) masing-masing  proses  

perhitungannya. 

i. Mencari  harga rasio F, untuk  mempermudah cara penghitungannya, terlebih 

dahulu direkapitulasikan hasil perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Adapun cara yang lebih mudah dengan menggunakan  program 

komputer SPSS versi 10. 
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3. Hipotesis  Statistik 

Secara statistik  hipotesis penelitian ini dapat  diuraikan  sebagai berikut: 

a. mA1><B1 = 0 Tidak terdapat perbedaan pengaruh positif 

pembelajaran multimedia dan pembelajaran VCD 

terhadap prestasi belajar siswa. 

mA1><B1 ≠ 0 Terdapat perbedaan pengaruh positif 
pembelajaran multimedia dan pembelajaran VCD 
terhadap prestasi belajar siswa. 

b. mA2><B2 = 0 Tidak terdapat perbedaan pengaruh positif 

motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar 

rendah terhadap  prestasi belajar siswa. 

mA2><B2 ≠ 0 Terdapat perbedaan pengaruh positif motivasi 
belajar tinggi dan motivasi belajar rendah 
terhadap  prestasi belajar siswa. 

c. mA12><B12 = 0 Tidak terdapat interaksi pengaruh positif 

penggunaan media pembelajaran dan motivasi 

belajar  terhadap  prestasi belajar siswa. 

mA12><B12 ≠ 0 Terdapat interaksi pengaruh positif 
penggunaan media pembelajaran dan motivasi 
belajar  terhadap  prestasi belajar siswa. 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Deskripsi Data 

Hasil penyebaran angket motivasi seperti terlampir nomor 9 yang kemudian 

dilakukan rekapitulasi hasil angket yang terlihat pada lampiran nomor 10 yang 

kemudian dilakukan pengolahan data dengan program yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah program serial statistik SPSS 11.00 for Windows. Sesuai 

dengan hasil analisis statistik deskriptif terlampir pada lampiran nomor 11, maka 

karakteristik variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Skor Motivasi Belajar 

Tabel 7: Statistik Motivasi Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data motivasi belajar siswa berasal dari hasil penyebaran kuesioner mulai 

dari skor  terendah 87 dan tertinggi 108. Dengan demikian, rentangan skor yang 

muncul adalah sebesar 21 dari 87 sampai 108. Angka-angka ini kemudian dianalisis 

dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 97,82; (b) standard deviasi/SD 

sebesar 4,50; (c) median  sebesar 99; dan (d) modus sebesar 100. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu tinggi  

dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari kelas 

interval dengan rumus sebagai berikut:  

MOTIVASI
72

0

97.8194

99.0000

100.00a

4.50454

20.29088

21.00

87.00

108.00

7043.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  

              Jumlah kelas 
 

50,10
2
21

2
87108

==
-

=i  dibulatkan menjadi 11 (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 : Distribusi Skor  Motivasi Belajar 

Interval Kategori Jumlah persentase 
87 – 97 Rendah  26 36.11% 
98 – 108  Tinggi  46 63.89% 

Jumlah 72 100% 
 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 responden 

(36,11%) berada pada kategori rendah dan 46 responden (63,89%) berada pada 

kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut  terlihat  bahwa  motivasi belajar siswa di 

SMP Negeri Kota Semarang sudah sangat baik meskipun demikian masih harus 

diperhatikan, hal ini terlihat  dari jawaban responden tentang motivasi belajar 

sebanyak 46 orang dengan jawabannya berada pada kategori tinggi. Gambaran lebih 

jelas  mengenai distribusi  skor data variabel motivasi belajar ini disajikan  pada 

histogram berikut: 
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Gambar 2. Histrogram Motivasi Belajar Siswa 
 
 

2. Skor Prestasi  Belajar Yang Menggunakan Media Pembelajaran Multimedia 

Tabel 9: Statistik Prestasi Belajar Yang 
Menggunakan Media 
Pembelajaran Multimedia   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Data prestasi belajar siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia 

yang berasal dari  nilai  tes prestasi mulai dari skor  terendah 57 dan tertinggi 97. 

Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 40 dari 57 sampai 97. 

Angka-angka ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean 
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sebesar 80,92; (b) standard deviasi/SD sebesar 13,25; (c) median  sebesar 85; dan (d) 

modus sebesar 87,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut:  

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  

              Jumlah kelas 
 

33,11
3

40
3

5797
==

-
=i  dibulatkan menjadi 14 (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor prestasi belajar siswa dengan media 

pembelajaran multimedia adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar Siswa dengan Media 

Pembelajaran Multimedia  

Interval Kategori Jumlah persentase 
57 - 70 Rendah 10 27.78% 
71 - 84 Sedang 8 22.22% 
85 - 97 Tinggi 18 50.00% 

Jumlah 36 100% 
 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 responden 

(27,78%) berada pada kategori rendah, 8 responden (22,22%) berada pada kategori 

sedang, dan 18 responden (50%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut  terlihat  bahwa  prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia di SMP 

Negeri Kota Semarang sudah sangat baik meskipun demikian masih harus 

diperhatikan, hal ini terlihat  dari jawaban responden tentang prestasi belajar dengan 

pembelajaran multimedia sebanyak 18 orang dengan jawabannya berada pada 

kategori tinggi. Gambaran lebih jelas  mengenai distribusi  skor data variabel 
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prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia ini disajikan  pada histogram 

berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Media Pembelajaran Multimedia 

 
 

3. Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD 

Tabel 11: Statistik Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 

VCD 

 

 

 

 

 

 

Data  prestasi belajar dengan pembelajaran VCD yang berasal dari  tes ini 

menyebar dari skor terendah 57 dan tertinggi 97. Dengan demikian, rentangan skor 

yang muncul adalah sebesar 40 dari 57 sampai 97. Angka-angka ini kemudian 

prestasi belajar VCD
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dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 79,53; (b) standard 

deviasi/SD sebesar 11,55; (c) median  (me) sebesar 80; dan (d) modus (mo) sebesar 

77,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
                 Jumlah kelas 
 

33,13
3

40
3

5797
==

-
=i  dibulatkan ke atas jadi 14 (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor prestasi belajar dengan pembelajaran 

VCD  adalah sebagai berikut: 

Tabel 12: Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD  

Interval Kategori Jumlah persentase 
57 - 70 Rendah 8 22.22% 
71 - 84 Sedang 15 41.67% 
85 - 97 Tinggi 13 36.11% 

Jumlah 36 100% 
 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden 

(22,22%) berada pada kategori rendah, 15 responden (41,67%) berada pada kategori 

sedang, dan 13 responden (36,11%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut terlihat bahwa prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran VCD di 

SMP Negeri Kota Semarang sudah cukup baik meskipun demikian masih harus 

diperhatikan, hal ini terlihat dari jawaban responden tentang prestasi belajar dengan 

pembelajaran VCD sebanyak 15 orang dengan jawabannya berada pada kategori 
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sedang. Gambaran lebih jelas  mengenai distribusi  skor data variabel prestasi belajar 

dengan pembelajaran VCD  ini disajikan  pada histogram berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Pembelajaran VCD 

 
4. Skor Prestasi Belajar dengan Motivasi Tinggi 

Tabel 13: Statistik Prestasi Belajar Motivasi Tinggi    
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Data  prestasi belajar motivasi tinggi  yang berasal dari  tes ini menyebar dari 

skor  terendah 67 dan tertinggi 97. Dengan demikian, rentangan skor yang muncul 

adalah sebesar 30 dari 67 sampai 97. Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 85,98; (b) standard deviasi/SD 

sebesar 9,05; (c) median  (me) sebesar 87; dan (d) modus (mo) sebesar 97,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
                 Jumlah kelas 
 

10
3

30
3

6797
==

-
=i  (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor prestasi belajar dengan motivasi tinggi 

adalah sebagai berikut: 

     Tabel 14 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Motivasi Tinggi 

Interval Kategori Jumlah persentase 

67 - 76 Rendah 5 10.87% 

77 - 86 Sedang 13 28.26% 

87 - 97 Tinggi 28 60.87% 
Jumlah 46 100% 

 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden 

(10,87%) berada pada kategori rendah, 13 responden (28,26%) berada pada kategori 

sedang, dan 28 responden (60,87%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut  terlihat  bahwa  prestasi belajar dengan motivasi tinggi di SMP Negeri Kota 
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Semarang sudah sangat baik dan masih harus diperhatikan, hal ini terlihat dari 

jawaban  responden tentang  prestasi belajar dengan motivasi sedang  sebanyak 28 

orang dengan jawabannya berada pada kategori tinggi. Gambaran lebih jelas  

mengenai distribusi  skor data variabel prestasi belajar dengan motivasi tinggi ini 

disajikan  pada histogram berikut: 

    

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 

Motivasi Tinggi 
 
 

5. Skor Prestasi Belajar dengan Motivasi Rendah 

Tabel 15: Statistik Prestasi Belajar Motivasi Rendah     

 

 

 

 

Data  prestasi belajar motivasi rendah yang berasal dari  tes ini menyebar 

dari skor  terendah 57 dan tertinggi 90. Dengan demikian, rentangan skor yang 

muncul adalah sebesar 33 dari 57 sampai 90. Angka-angka ini kemudian dianalisis 

prestasi belajar dengan motivasi rendah
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dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 70,04; (b) standard deviasi/SD 

sebesar 10,86; (c) median  (me) sebesar 67; dan (d) modus (mo) sebesar 57,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
                Jumlah kelas 
 
 

11
3

33
3

5790
==

-
=i  (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor prestasi belajar dengan motivasi rendah 

adalah sebagai berikut: 

      Tabel 16 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Motivasi Rendah  

Interval Kategori Jumlah persentase 

57 - 67 Rendah 14 53.85% 

68 - 78 Sedang 6 23.08% 

79 - 90 Tinggi 6 23.08% 
Jumlah 26 100% 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 14 responden 

(53,85%) berada pada kategori rendah, 6 responden (23,08%) berada pada kategori 

sedang, dan 6 responden (23,08%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut terlihat bahwa prestasi belajar dengan motivasi rendah di SMP Negeri Kota 

Semarang masih sangat kurang dan tetap harus  diperhatikan, hal ini terlihat dari 

jawaban  responden tentang prestasi belajar dengan motivasi sedang  sebanyak 14 

orang dengan jawabannya berada pada kategori kurang. Gambaran lebih jelas  

mengenai distribusi skor data variabel prestasi belajar dengan motivasi rendah ini 

disajikan  pada histogram berikut: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Motivasi Rendah 
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6. Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran multimedia  dan Motivasi Tinggi 

Tabel 17: Statistik Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
Multimedia  dan Motivasi Tinggi  

   

 

 

 

 

 

 

 
Data prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia dan motivasi tinggi 

yang berasal dari  tes ini menyebar dari skor  terendah 67 dan tertinggi 97. Dengan 

demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 30 dari 67 sampai 97. Angka-

angka ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 

86,5; (b) standard deviasi/SD sebesar 8,80; (c) median  (me) sebesar 87; dan (d) 

modus (mo) sebesar 87. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  

                Jumlah kelas 
 

10
3

30
3

6797
==

-
=i  (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

prestasi belajar multimedia dengan motivasi tinggi
28

18

86.5000

1.6639

87.0000

87.00a

8.8045

77.5185

30.00

67.00

97.00

2422.00

Valid

Missing

N

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Selanjutnya distribusi frekuensi skor prestasi belajar dengan pembelajaran 

multimedia dan motivasi tinggi  adalah sebagai berikut: 

Tabel 18 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
Multimedia dan Motivasi Tinggi 

Interval Kategori Jumlah persentase 

67 - 76 Rendah 
3 10.71% 

77 - 86 Sedang 
7 25.00% 

87 - 97 Tinggi 
18 64.29% 

Jumlah 28 100% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 responden 

(10,71%) berada pada kategori rendah, 7 responden (25%) berada pada kategori 

sedang, dan 18 responden (64,29%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut terlihat bahwa prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran 

multimedia dan motivasi belajar tinggi siswa di SMP Negeri Kota Semarang sudah 

sangat baik meskipun demikian masih harus diperhatikan, hal ini terlihat dari 

jawaban responden tentang prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia dan 

motivasi belajar tinggi siswa sebanyak 18 orang dengan jawabannya berada pada 

kategori tinggi. Gambaran lebih jelas  mengenai distribusi  skor data variabel 

prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia dan motivasi tinggi  ini disajikan  

pada histogram berikut: 
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Gambar 7. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 

Pembelajaran Multimedia dan Motivasi 
Tinggi 

 
 

7. Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran Multimedia  dan Motivasi 

Rendah     

Tabel 19: Statistik Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
Multimedia  dan Motivasi Rendah   

   

 

 

 

 
 

 

Data  prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia dan motivasi rendah 

yang berasal dari  tes ini menyebar dari skor  terendah 57 dan tertinggi 67. Dengan 

demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 10 dari 57 sampai 67. Angka-

angka ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 

prestasi belajar multimedia dengan motivasi rendah
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61,38; (b) standard deviasi/SD sebesar 4,27; (c) median  (me) sebesar 61,50; dan (d) 

modus (mo) sebesar 57,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

33,3
3

10
3

5767
==

-
=i  dibulatkan menjadi 4 (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor Prestasi belajar dengan pembelajaran 

multimedia dan motivasi rendah  adalah sebagai berikut: 

Tabel 20 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
Multimedia  dan Motivasi Rendah 

 
Interval Kategori Jumlah persentase 

57 - 60 Rendah 4 50.00% 

61 - 64 Sedang 2 25.00% 

65 - 67 Tinggi 2 25.00% 

Jumlah 8 100% 

 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 responden 

(50%) berada pada kategori rendah, 2 responden (25%) berada pada kategori sedang, 

dan 2 responden (25%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut 

terlihat bahwa prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran multimedia dan 

motivasi belajar rendah siswa di SMP Negeri Kota Semarang masih sangat kurang 

dan masih harus diperhatikan, hal ini terlihat  dari jawaban responden tentang  

prestasi belajar dengan pembelajaran multimedia dan motivasi belajar rendah siswa 
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sebanyak 4 orang dengan jawabannya berada pada kategori kurang. Gambaran lebih 

jelas  mengenai distribusi  skor data variabel prestasi belajar dengan pembelajaran 

multimedia dan motivasi rendah  ini disajikan  pada histogram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Pembelajaran Multimedia dan Motivasi 
Rendah 

 
8. Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD dan Motivasi Tinggi      

Tabel 21: Statistik Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
VCD dan Motivasi Tinggi 

   

 

 

 

 

 

Data prestasi belajar dengan pembelajaran VCD dan motivasi tinggi  yang 

berasal dari  tes ini menyebar dari skor  terendah 67 dan tertinggi 97. Dengan 

demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 30 dari 67 sampai 97. Angka-

prestasi belajar VCD dengan motivasi tinggi
18

28
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angka ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 

85,17; (b) standard deviasi/SD sebesar 9,62; (c) median  (me) sebesar 87.00; dan (d) 

modus (mo) sebesar 97,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

33,11
3

34
3

6397
==

-
=i  dibulatkan menjadi 12 (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor Prestasi belajar dengan pembelajaran 

VCD dan motivasi tinggi  adalah sebagai berikut: 

Tabel 22 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD  
dan Motivasi Tinggi  

Interval Kategori Jumlah persentase 

67 - 76 Rendah 
2 11.11% 

77 - 86 Sedang 
6 33.33% 

87 - 97 Tinggi 
10 55.56% 

Jumlah 18 100% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 responden 

(11,11%) berada pada kategori rendah, 6 responden (33,33%) berada pada kategori 

sedang, dan 10 responden (55,56%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut terlihat bahwa prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran problem 

solvin  dan motivasi belajar tinggi  siswa di SMP Negeri Kota Semarang sudah 

sangat baik dan tetap ditingkatkan, hal ini terlihat  dari jawaban responden tentang 
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prestasi belajar dengan pembelajaran VCD dan motivasi belajar tinggi siswa 

sebanyak 10 orang dengan jawabannya berada pada kategori tinggi. Gambaran lebih 

jelas mengenai distribusi  skor data variabel prestasi belajar dengan pembelajaran 

VCD  dan motivasi tinggi   ini disajikan  pada histogram berikut: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Pembelajaran VCD  dan Motivasi Tinggi 
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9. Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD dan Motivasi Rendah       

Tabel 23: Statistik Prestasi Belajar dengan Pembelajaran 
VCD  dan Motivasi Rendah     

 

 

 

 

 

 

 

Data prestasi belajar dengan pembelajaran VCD dan motivasi rendah yang 

berasal dari  tes ini menyebar dari skor  terendah 57 dan tertinggi 90. Dengan 

demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 33 dari 57 sampai 90. Angka-

angka ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) mean sebesar 

73,52; (b) standard deviasi/SD sebesar 10,11; (c) median  (me) sebesar 77,00; dan 

(d) modus (mo) sebesar 77,00. 

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori tersebut terlebih dahulu dicari 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

11
3

33
3

5790
==

-
=i  (Sutrisno Hadi, 2001: 12) 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor Prestasi belajar dengan pembelajaran 

VCD dan motivasi rendah   adalah sebagai berikut: 

18
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77.0000
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Tabel 24 : Distribusi Skor  Prestasi Belajar dengan Pembelajaran VCD  
dan Motivasi Rendah   

Interval Kategori Jumlah persentase 

57 - 67 Rendah 
6 33.33% 

68 - 78 Sedang 
6 33.33% 

79 - 90 Tinggi 
6 33.33% 

Jumlah 18 100% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 responden 

(33,33%) berada pada kategori rendah, 6 responden (33,33%) berada pada kategori 

sedang, dan 6 responden (33,33%) berada pada kategori tinggi. Dari uraian tabel 

tersebut terlihat bahwa prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran VCD dan 

motivasi belajar rendan siswa di SMP Negeri Kota Semarang masih kurang dan 

masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari jawaban responden tentang prestasi 

belajar dengan pembelajaran VCD dan motivasi belajar rendah siswa sebanyak 6 

orang dengan jawabannya berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. 

Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data variabel prestasi belajar dengan 

pembelajaran VCD dan motivasi rendah  ini disajikan  pada histogram berikut: 
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Gambar 10. Histrogram Prestasi Belajar Siswa dengan 
Pembelajaran VCD  dan Motivasi Rendah 

 
 

B. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas siswa di SMP Negeri Kota Semarang, dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak, untuk 

mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan formula Jarqu Berra (JB test) dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Descriptive Statistics

36 -.521 .393 -1.075 .768

36

prestasi belajar
Multimedia

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

Descriptive Statistics

36 -.404 .393 -.466 .768

36

prestasi belajar VCD

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

k  = Kurtosis   (Gujarati, 2007: 161) 

Untuk perhitungan uji normalitas  dapat dilihat pada lampiran  nomor 12. 

 
a. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia  

Tabel 25. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia 

 
 
 
 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3075.1(

6
521.0

36
22

JB  

 
 = 36  x (0.04 + 0.69) 

  = 26.54 

 
Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

49.81 dan untuk keyakinan 10% = 46.06. Karena nilai JB sebesar 26.54 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (46.06) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 

 
b. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD  

Tabel 26. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD 
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Descriptive Statistics

46 -.626 .350 -.420 .688

46

prestasi belajar
dengan motivasi tinggi

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

 
 

 

 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3466.0(

6
404.0

36
22

JB  

 
 = 36  x (0.03 + 0.50) 

  = 18.99 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

49.81 dan untuk keyakinan 10% = 46.06. Karena nilai JB sebesar 18.99 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (46.06) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 

c. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar dengan Motivasi tinggi 

     Tabel 27. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar dengan Motivasi tinggi 

 
 
 
 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3420.0(

6
626.0

46
22

JB  

 

 = 46  x (0.07 + 0.49) 
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Descriptive Statistics

26 .252 .456 -1.265 .887

26

prestasi belajar dengan
motivasi rendah

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

  = 25.42 

 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

61.65 dan untuk keyakinan 10% = 57.50. Karena nilai JB sebesar 25.42 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (57.50) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 

 
d. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar dengan Motivasi Rendah 

   Tabel 28. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar dengan Motivasi 
Rendah 

 
 
 
 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+=

24
)3265.1(

6
252.0

26
22

JB  

 
 = 26  x (0.01 + 0.76) 

  = 19.98 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

38.89 dan untuk keyakinan 10% = 35.57. Karena nilai JB sebesar 19.98 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (35.57) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 
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Descriptive Statistics

28 -.758 .441 -.137 .858

28

prestasi belajar
multimedia dengan
motivasi tinggi

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

Descriptive Statistics

8 .270 .752 -1.696 1.481

8

prestasi belajar
multimedia dengan
motivasi rendah

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

e. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia dengan 

Motivasi Tinggi 

Tabel 29. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia dengan 
Motivasi Tinggi 

 
 
 
 
 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3137.0(

6
758.0

28
22

JB  

 = 28  x (0.10 + 0.41) 

  = 14.16 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

41.34 dan untuk keyakinan 10% = 37.92. Karena nilai JB sebesar 14.16 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (37.92) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 

f. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia dengan 

Motivasi Rendah 

Tabel 30. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Multimedia dengan 
Motivasi Rendah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+=

24
)3696.1(

6
270.0

8
22

JB  

 = 8  x (0.01 + 0.92) 

  = 7.45 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

15.51 dan untuk keyakinan 10% = 13.36. Karena nilai JB sebesar 7.45 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (13.36) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 
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Descriptive Statistics

18 -.477 .536 -.532 1.038

18

prestasi belajar VCD
dengan motivasi tinggi

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

g. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD dengan Motivasi 

Tinggi 

   Tabel 31. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD dengan Motivasi 
Tinggi 

 
 
 
 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3532.0(

6
477.0

18
22

JB  

 = 18 x (0.04 + 0.52) 

  = 10.04 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

28.88 dan untuk keyakinan 10% = 25.99. Karena nilai JB sebesar 10.04 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (25.99) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 
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Descriptive Statistics

18 -.415 .536 -.932 1.038

18

prestasi belajar VCD
dengan motivasi rendah

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Skewness Kurtosis

h. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD dengan Motivasi 

Rendah 

Tabel 32. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar VCD dengan Motivasi 
Rendah 

 
 
 
 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan penghitungan normalitas 

dengan menggunakan rumus Jarqu Berra sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é --
+

-
=

24
)3932.0(

6
415.0

18
22

JB  

= 18 x (0.03 + 0.64) 

= 12.11 

Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan 

derajat bebas 2. besarnya nilai Chi Square pada level keyakinan 5% diperoleh 

28.88 dan untuk keyakinan 10% = 25.99. Karena nilai JB sebesar 12.11 lebih 

kecil dari nilai Chi Square (25.99) maka variabel residual (error) dari data yang 

diuji berdistribusi normal. Hasil selengkapnya terpaparkan dilampiran nomor 15. 

 
2. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui variansi populasi kelompok satu sama besar dengan 

variansi populasi kelompok dua pada variabel media pembelajaran digunakan uji 

hipotesis nol. Perhitungan uji Homogenitas dilakukan dengan menggunakan 
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Levene's Test of Equality of Error Variances a

Dependent Variable: Y

2.036 1 70 .158
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+X1a. 

Levene's Test of Equality of Error Variances a

Dependent Variable: Y

3.235 1 70 .076
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+X2a. 

program SPSS, hasil perhitungan uji homogenitas terlampir pada lampiran nomor 13 

adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Media Pembelajaran  

Berdasarkan uji levene’s test yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

diperoleh hasil seperti tabel berikut  

Tabel 33. Hasil levene’s test variabel Media pembelajaran 
 

 
 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya nilai F adalah 2,036 (P = 

0,158). Hal ini berarti secara statistik tidak siginifikan, dengan demikian 

hipotesis nol diterima atau variansi sama (memenuhi asumsi anova). 

b. Variabel Motivasi Belajar 

Berdasarkan uji levene’s test yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

diperoleh hasil seperti tabel berikut  

Tabel 34. Hasil levene’s test variabel  Motivasi Belajar 
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Levene's Test of Equality of Error Variances a

Dependent Variable: Y

1.988 3 68 .124
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+X1+X2+X1 * X2a. 

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya nilai F adalah 3,235 (P = 

0,076). Hal ini berarti secara statistik tidak siginifikan, dengan demikian 

hipotesis nol dapat diterima atau variansi sama (memenuhi asumsi anova). 

c. Variabel Prestasi Belajar  

Berdasarkan uji levene’s test yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

diperoleh hasil seperti tabel berikut  

Tabel 35. Hasil levene’s test variabel Prestasi Belajar 
 

 

 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya nilai F adalah 1,988 (P = 

0,124). Hal ini berarti secara statistik tidak siginifikan, dengan demikian 

hipotesis nol dapat diterima atau variansi sama (memenuhi asumsi anova). 

 
C. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh media pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, dan Interaksi media 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 
di SMP Negeri Kota Semarang, digunakan media two ways anova 
dengan main effect). Hasil pengujian hipotesis terlampir pada lampiran 
nomor 14 yang terlihat seperti tabel 36 berikut: 
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Y

5107.292a 3 1702.431 20.136 .000

346569.405 1 346569.405 4099.164 .000

459.872 1 459.872 5.439 .023

4875.049 1 4875.049 57.661 .000

705.400 1 705.400 8.343 .005

5749.153 68 84.546

474220.000 72

10856.444 71

Source
Corrected Model

Intercept

X1

X2

X1 * X2

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .470 (Adjusted R Squared = .447)a. 

Tabel 36. Hasil SPSS Anava 2 jalan 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil anava dua jalan dapat diketahui nilai rata-rata 
masing-masing variabel seperti pada tabel berikut:  

Tabel  37. Ringkasan Hasil ANAVA 2 Jalan 

Var x2 
Var x1 

Motivasi 
tinggi 

Motivasi 
rendah 

Total 

Multimedia 86.500 73.889 80.19 
VCD 85.167 61.375 73.27 
Total  85.835 67.625  

  Sumber: data diolah 2009 
 

Dari tabel 37 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata media 
pembelajaran multimedia dengan motivasi tinggi adalah 86,500, media 
pembelajran VCD dengan motivasi tinggi adalah 85,167, media 
pembelajaran multimedia dengan motivasi rendah adalah 73,889, dan 
media pembelajaran VCD dengan motivasi rendah adalah 61,375. 
Dengan demikian media pembelajaran yang baik adalah multimedia 
dengan motivasi belajar tinggi. Adapun perbedaan pengaruh media 
pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa yang ditinjau dari motivasi 
belajar siswa di SMP Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut: 
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1. Perbedaan Pengaruh Media Pembelajaran Multimedia 

dengan VCD  Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 

Kota Semarang. 

 

Hasil uji anova  seperti terlihat pada tabel 37 di atas menunjukkan 
bahwa besarnya nilai F sebesar 5,439 dengan nilai signifikan sebesar 
0,023 (<0,05) secara statistik signifikan. Hal ini berarti hipotesis nol 
ditolak, artinya terdapat perbedaan pengaruh media pembelajaran 
dengan multimedia dan media pembelajaran VCD terhadap prestasi 
belajar di SMP Negeri Kota  Semarang.  

 
2. Perbedaan Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri Kota  Semarang 

Hasil uji anova  menunjukkan bahwa besarnya nilai F seperti 
terlihat pada tabel 37 adalah sebesar 57,661 dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000 (<0,05) secara statistik nilai tersebut signifikan. Hal ini 
berarti hipotesis nol ditolak, artinya terdapat perbedaan pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri Kota 
Semarang. 

 
3. Interaksi Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP 

Negeri Kota Semarang 

Untuk mengetahui pengaruh bersama penggunaan media pembelajaran 

multimedia dan VCD terhadap prestasi belajar yang ditinjau dari motivasi belajar 

siswa SMP Negeri Kota  Semarang, digunakan media two ways anova dengan 

interaction effect. Hasil pengaruh bersama antara penggunaan media pembelajaran 

multimedia dan VCD terhadap prestasi belajar yang ditinjau dari motivasi belajar 
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terlihat pada tabel 37 menunjukkan besarnya nilai F sebesar 8,343 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,005 secara statistik signifikan. Hal ini memberikan makna 

bahwa terdapat pengaruh bersama atau joint effect antara penggunaan media 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri Kota 

Semarang. 

Selanjutnya untuk melihat sel mana yang berbeda dilakukan uji lanjut dengan 

menggunakan uji Tukey dan uji Scheffe, hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 38 Hasil Uji Lanjut  

 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka untuk uji Scheffe tampak bahwa sel satu dan 

sel dua berbeda secara signifikan dengan koefisien 12,328, yang ditunjukkan dengan 

besarnya nilai sig sebesar 0,009 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikan yang 

ditetapkan. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Y 

12.3283 2.9191 .009 -4.6710 9.3275 
17.4156 * 3.6879 .000 8.5731 26.2581
12.3283 2.9191 .009 -9.3275 4.6710 
15.0873 * 3.3976 .000 6.9408 23.2338

-17.4156 * 3.6879 .000 -26.2581 -8.5731 
-15.0873 * 3.3976 .000 -23.2338 -6.9408 

12.3283 2.9191 .009 -4.9823 9.6388 
17.4156 * 3.6879 .000 8.1798 26.6514
12.3283 2.9191 .009 -9.6388 4.9823 
15.0873 * 3.3976 .000 6.5785 23.5961

-17.4156 * 3.6879 .000 -26.6514 -8.1798 
-15.0873 * 3.3976 .000 -23.5961 -6.5785 

(J) X2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 

(I) X2 
1 

2 

3 

1 

2 

3 

Tukey HSD 

Scheffe 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
95% Confidence Interval 

Based on observed means. 
The mean difference is significant at the .05 level. *. 
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D. Pembahasan 

 
1. Perbedaan Pengaruh Media Pembelajaran Multimedia dengan 

VCD  Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri Kota 

Semarang. 

Adanya perbedan pengaruh antara Pembelajaran Multimedia Dengan VCD  

Terhadap Prestasi Belajar Siswa di  SMP Negeri Kota Semarang, disebabkan oleh 

ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran multimedia, dengan pembelajaran 

multimedia siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, multimedia yang 

mempunyai kelebihan dapat menampilkan teks, gambar, grafik, suara dan vidio 

lebih banyak memberikan kesan kepada siswa, sehingga hal tersebut berpengaruh 

terhadap prestasi belajar anak.  Keunggulan multimedia dibanding dengan media 

lain ini seperti dikemukakan oleh Sharon Smaldino, James D. Russel, Robert 

Heinich, Michael Molenda (2005: 141)  menyatakan bahwa  

Multimedia sistem terdiri dari media tradisional dalam kombinasi atau 

digabungkan  dalam komputer sebagai gambaran  teks,  gambar, grafik, suara 

dan video. Istilah multimedia kembali pada tahun 1950 an dan didiskripsikan 

sebagai penerapan untuk mengkombinasikan berbagai media untuk 

mempengaruhi tingkat pendidikan. 

 
Dengan menggunakan multimedia siswa dapat melihat, mendengar bahkan  

melakukan interaksi, dengan demikian keterlibatan indera siswa dalam penggunaan 

media pembelajaran multimedia lebih banyak dibandingkan dengan media lain 

seperti VCD. Dengan multimedia guru dapat membuat animasi yang sesuai dengan 
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bahan ajar, dan dengan menggunakan multimedia guru dapat melakukan presentasi 

yang lebih efektif, hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh: Yudi Munadi (2008: 

148), yang menyatakan:  

Multimedia pembelajaran adalah media yang mampu melibatkan 

banyak indera dan organ tubuh selama proses pembelajaran  

berlangsung”. Multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan 

video, atau multimedia merupakan  kombinasi dari suara, gambar, dan 

teks. Multimedia  adalah kombinasi dari  paling sedikit  dua media 

input atau output dari data,  media ini dapat berupa  audio, animasi, 

video, teks, grafik, dan gambar. Multimedia merupakan alat  yang 

menciptakan  presentasi  yang dinamis  dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafik,  animasi,  audio, dan gambar video.  

 
Dengan menggunakan multimedia maka siswa lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran, ketertarikan siswa tersebut disebabkan multimedia merupakan sarana 

pembelajaran yang lebih hidup dan presentatif, sehingga multimedia lebih banyak 

membantu siswa dan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hipotesis yang menyatakan: 

”Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan media 

multimedia dan pembelajaran media VCD terhadap prestasi belajar siswa di di  SMP 

Negeri Kota Semarang terbukti kebenarannya. 

 
2. Perbedaan Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di SMP Negeri Kota  Semarang 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi mempunyai prestasi belajar 

yang berbeda dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. Perbedaan 
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motivasi belajar tersebut mempunyai makna bahwa siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi memiliki kecenderungan untuk belajar lebih giat, dan memiliki 

kesadaran untuk belajar tanpa ada paksaan dari siapapun, dan belajar sewaktu-waktu 

tanpa mengenal waktu, karena bagis siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, 

siswa tersebut cenderung lebih suka belajar dari pada bermain.  Dengan kesadaran 

yang dimiliki siswa yang memiliki motivasi belajar  cenderung lebih disiplin dalam 

belajar, sehingga prestasi yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dibanding dengan 

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Kecenderungan prestasi belajar yang 

disebabkan oleh motivasi ini sesuai dengan pendapat, Kratochwill, Cook, & Travers 

(2000: 331) yang menyatakan bahwa: 

Motivasi merupakan pendorong psikologi yang penting yang 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dalam 4 hal yaitu (1) motivasi 

menambahkan energi  dan tingkat aktivitas  individu; (2) motivasi mendorong 

individu ke arah tujuan yang pasti; (3) motivasi mempromosikan insiasi 

aktivitas tertentu dan ketekunan dalam aktivitas itu; dan (4) motivasi 

mempengaruhi strategi pembelajaran  dan proses kognitif individu. 

 
Dengan motivasi yang tinggi, memiliki kemauan untuk mencoba mengerjakan 

soal-soal yang belum pernah diajarkan. Kegiatan belajar siswa tersebut semata-mata 

ia menginginkan prestasi yang lebih unggul dari teman lainnya.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sudarwan Danim (2004: 32) yang menyatakan:  

“…Kebutuhan berprestasi merupakan suatu motif yang secara kontras dapat 

dibedakan dengan kebutuhan lainnya, dan seseorang dapat dianggap  mempunyai  

motivasi  berprestasi, jika dia  ingin  mengungguli yang lain”. 
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Dari uraian diatas mempertegas hipotesis yang mengatakan: “Terdapat 

perbedaan pengaruh antara motivasi belajar  tinggi dan motivasi belajar rendah 

terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika dengan Media 

Pembelajaran Multimedia dan VCD”. 

 
3. Interaksi Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 

Kota Semarang 

Adanya pengaruh bersama media pembelajaran dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran multimedia maupun VCD yang digunakan oleh guru yang memiliki 

kemampuan untuk menggunakan media dengan baik memungkinkan siswa lebih 

memahami inti pembelajaran yang disampaikan melalui media pembelajaran 

tersebut, dengan menggunakan media multimedia dan VCD maka informasi dan 

pengalaman yang diperoleh siswa cenderung lebih banyak. Penggunaan media 

pembelajaran multimedia yang baik menimbulkan motivasi bagi siswa untuk belajar 

lebih baik. Sehingga dengan digunakannya media pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar. Peningkatan prestasi belajar yang 

desebabkan oleh media pembelajaran ini menunjukkan bahwa fungsi media untuk 

pembelajaran sangatlah diperlukan. Dengan digunakannya media yang tepat dalam 

pembelajaran matematika, maka guru dapat memanfaatkan waktu pembelajaran 

seefektif mungkin.  
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Demikian halnya dengan motivasi berprestasi yang tinggi, yang dimiliki siswa, 

secara positif berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, motivasi belajar yang 

dimiliki siswa mampu mendorong siswa untuk lebih giat belajar, tanpa mengenal 

waktu dan tanpa mengenal lelah. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh siswa untuk 

belajar lebih giat tersebut bertujuan untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Siswa 

yang memiliki motivasi tinggi terutama yang ditimbulkan dari dalam diri siswa 

memungkinkan siswa mampu belajar dengan lebih baik, karena dengan siswa yang 

memiliki motivasi yang ditimbulkan dari dalam maka siswa tersebut mampu belajar 

berdasarkan kesadaran. Demikian pula dengan adanya motivasi yang timbul dari 

luar (ekstrinsik), maka siswa tersebut tedorong untuk belajar lebih giat guna 

mencapai hasil yang diharapkan, hal ini tentunya sangat berbeda dengan siswa yang 

memang tidak memiliki motivasi baik dari dalam maupun dari luar.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran multimedia 

yang tepat dengan mengacu pada bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru yang 

memiliki ketrampilan dalam menggunakan media pembelajaran,  dan motivasi 

berprestasi tinggi terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri Kota Semarang.  

 
 

  BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis variansi diperoleh kesimpulan: 
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1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

menggunakan multimedia dan media pembelajaran VCD terhadap prestasi 

belajar siswa mata pelajaran matematika SMP Negeri Kota Semarang yang 

ditunjukkan dengan nilai F sebesar 5,439 dengan nilai signifikan sebesar 

0,023 < 0,05. Dengan terbuktinya hipotesis tersebut membuktikan bahwa 

penggunaan multimedia menghasilkan prestasi belajar yang berbeda dengan 

media pembelajaran VCD.  

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar  tinggi 

dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa mata matematika 

SMP Negeri Kota Semarang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 57,661 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan terbuktinya hipotesis 

tersebut membuktikan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah.  

3. Terdapat interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan  

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

matematika SMP Negeri Kota Semarang ditunjukkan dengan nilai 

F sebesar 8,343 dengan nilai signifikan sebesar 0,005 < 0,05. 

Dengan terbuktinya hipotesis tersebut membuktikan bahwa 

dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan disertai 

dengan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dapat 
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meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran matematika SMP 

Negeri Kota Semarang. 

 
B. Implikasi 

Adanya perbedaan pengaruh pembelajaran menggunakan multimedia dan 

media pembelajaran VCD terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

matematika SMP Negeri Kota Semarang mempunyai implikasi bahwa guru yang 

mengajar dengan menggunakan media pembelajaran multimedia menghasilkan 

prestasi belajar yang berbeda dengan guru yang menggunakan media 

pembelajaran VCD.  Penggunaan multimedia dalam pembelajaran matematika 

terbukti membantu guru dalam meningkatkana prestasi belajar siswa, sehingga 

dengan digunakannya multimedia sebagai media pembelajaran matematika 

dimungkinkan lebih berdampak pada peningkatan prestasi belajar.  Apabila guru 

tidak menggunakan media pembelajaran multimedia kemungkinan prestasi 

belajar matematika akan amenurun 

 Adanya perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar  

tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa mata 

matematika SMP Negeri Kota Semarang, mempunyai implikasi bahwa semakin 

tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa, 

sebaliknya semakin rendah motivasi belajar siswa, maka semakin rendah prestasi 

belajar siswa.  Tingginya motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh 

penggunaan media pembelajaran yang tepat berdapak pada peningkatan motivasi 

belajar siswa, yang pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar.  
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Namun apabila siswa tidak tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru, maka akan berakibat menurunya prestasi belajar matematika siswa 

SMP Negeri Kota Semarang. 

Adanya interaksi antara pengaruh penggunaan media pembelajaran dan  

motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika SMP 

Negeri Kota Semarang, memberikan implikasi bahwa penggunaan media 

pembelajaran dan motivasi belajar siswa merupakan variabel yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar, sehingga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

guru harus memperhatikan penggunaan media pembelajaran dan memberikan 

motivasi belajar kepada siswa.  Adanya penggunaan media pembelajaran yang 

tepat dan adanya mativasi belajar siswa, terbukti meningkatkan prestasi belajar 

matematika.  Namun apabila guru tidak menggunakan media pembelajaran 

multimedia dan siswa tidak termotivasi untuk belajar, kemungkinan prestasi 

belajar matematika akan menurun. 

 

C. Saran 

Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa SMP di Kota 

Semarang, disarankan agar guru menggunakan media pembelajaran yang tepat, 

khususnya penggunaan media pembelajaran multimedia, disarankan agar guru 

dapat menyajikan tampilan yang menarik, dan ketrampilan untuk 

mengoperasikan komputer, karena bila guru tidak mampu mengoperasikan 

komputer dan tidak dapat menyajikan tampilan yang menarik dan sesuai dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxii 

bahan ajar, maka hal tersebut berakibat pada ketidak percayaan siswa kepada 

guru.  

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, disarankan agar guru 

memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, misalnya dengan 

memberikan hadiah berupa buku referensis kepada juara 1, 2, dan 3 mata 

pelajaran matematika, selain itu guru dapat memberdayakan siswa yang 

berprestasi untuk membantu belajar teman-temannya, dengan demikian siswa 

yang berprestasi merasa mendapat penghargaan dan perhatian dari guru. 

Guru dalam pembelajaran diupayakan  dapat membangkitkan  motivasi 

belajar supaya pembelajaran dapat menarik. Pembelajaran  yang menarik  

didukung dengan pemilihan media yang tepat dan menarik perhatian siswa agar 

dapat  mendorong  motivasi untuk mencapai  prestasi belajar yang optimal.  
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KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
 
 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
 
 

DISTRIBUSI (PENEYEBARAN) ITEM 
 
No. Indikator Sub Indikator Nomor 

item 
Jumlah 

item 
Persentase 

(%) 
Berusaha  agar dapat  
mengerjakan ulangan 
matematika     

1 

Berusaha agar  memperoleh 
nilai matematika     yang 
baik 

2 

1. Tanggun Jawab 

Merasa matematika penting 
buat diri saya 

3 

 
 
 
3 

 
 
 

11, 1 

Berusaha belajar setiap hari 4 
Mempunyai jadwal yang 
tetap untuk belajar 
matematika 

5 
2. Belajar dengan 

teratur 

Selain belajar di sekolah 6 

 
 
 
3 

 
 
 

11,1 

Lampiran 1 
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saya mengikuti les 
matematika di luar 
Belajar matematika tanpa 
ada paksaan dari siapapun     

7 

Memprioritaskan belajar 
matematika dari pada 
pelajaran lainnya 

8 

3. Memiliki rasa senang 
dalam belajar 

Dari pada saya bermain 
lebih baik saya 
mengerjakan soal-soal 
matematika 

9 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 

Senang  jika nilai 
matematika saya lebih dari 
teman-teman saya 

10 

Menginginkan menjadi 
juara matematika  

11 

4. Selalu berusaha 
mengungguli siswa 
lain 

Bila nilai matematika 
teman saya lebih baik, saya 
berusaha untuk 
mengunggulinya 

12 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 

Berharap mempunyai 
prestasi yang baik 

13 

Belajar matematika karena 
saya mempunyai target 
nilai 

14 

5. Mengutamakan 
prestasi yang baik 

Jika saya  kesulitan  
mengerjakan  soal 
matematika      maka saya 
akan berusaha terus sampai 
target nilai saya tercapai 

15 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 

Berusaha untuk mentaati 
harapan guru 

16 

Sadar orang tua saya 
mempunyai harapan pada 
prestasi saya 

17 

6. Berusaha memenuhi 
permintaan guru dan 
orang tua 

Ingin membahagiakan guru 
dan orang tua saya melalui 
prestasi belajar saya 

18 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 

Dengan prestasi yang baik 
saya merasa diperhatikan 
guru 

19 

Orang tua saya memuji 
saya bila nilai matematika 
saya baik 

20 

7. Senang memperoleh 
pujian guru dan 
orang tua 

Dengan pujian guru dan 
orang tua saya merasa 

21 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 
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termotivasi untuk lebih giat 
belajar 
Harus bisa mengerjakan 
setiap soal matematika 

22 

Dengan belajar saya dapat 
menyelesaikan dengan 
mudah 

23 

8. Belajar dengan 
harapan ingin 
memperoleh hasil 
yang baik 

Harus belajar lebih giat 
agar nilai matematika saya 
selalu baik 

24 

 
 
 
3 

 
 
 

11,1 

Senang bila saya dapat 
dijadikan contoh oleh guru 
di kelas 

25 

Senang bila teman-teman 
saya menanyakan kesulitan 
mengerjakan matematika 
kepada saya  

26 

9. Belajar dengan 
harapan ingin 
memperoleh 
perhatian dari teman 
dan guru 

Senang bila orang tua 
membanggakan prestasi 
matematika saya 

27 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11,1 

Jumlah 27 100 
 
 

KATEGORI JAWABAN INSTRUMEN  
 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 
Jawaban Skor Jawaban Skor 

SS 5 SS 1 
S 4 S 2 
N 3 N 3 
TS 2 TS 4 

STS 1 STS 5 
 

 
 

PEDOMAN PENSKORAN 
 

Kategori No. item 
SS S N TS STS 

1.    (+) 5 4 3 2 1 
2.    (+) 5 4 3 2 1 
3.    (+) 5 4 3 2 1 
4.    (+) 5 4 3 2 1 
5.    (+) 5 4 3 2 1 
6.    (+) 5 4 3 2 1 
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7.    (+) 5 4 3 2 1 
8.    (+) 5 4 3 2 1 
9.    (+) 5 4 3 2 1 
10.  (+) 5 4 3 2 1 
11.  (+) 5 4 3 2 1 
12.  (+) 5 4 3 2 1 
13.  (+) 5 4 3 2 1 
14.  (+) 5 4 3 2 1 
15.  (+) 5 4 3 2 1 
16.  (+) 5 4 3 2 1 
17.  (+) 5 4 3 2 1 
18.  (+) 5 4 3 2 1 
19.  (+) 5 4 3 2 1 
20.  (+) 5 4 3 2 1 
21.  (+) 5 4 3 2 1 
22.  (+) 5 4 3 2 1 
23.  (+) 5 4 3 2 1 
24.  (+) 5 4 3 2 1 
25.  (+) 5 4 3 2 1 
26.  (+) 5 4 3 2 1 
27.  (+) 5 4 3 2 1 
 
 
 

ANGKET UJI COBA  MOTIVASI  BELAJAR  
MATA PELAJARAN MATEMATIKA   

 
 

I IDENTITAS RESPONDEN 
 

a. Sekolah  : .................................... 

b. Nama  : .................................... 

 
II PETUNJUK 

1. Mohon siswa memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pernyataan-
pernyataan yang tersedia di bawah ini sesuai dengan kenyataan yang ada 

2. Jawaban siswa dilakukan dengan memberi tanda (v) pada salah satu dari 
lima pilihan jawaban yaitu:  
SS =Sangat Setuju;  S =Setuju;  N =Netral; TS =Tidak Setuju;  STS  = 
Sangat Tidak Setuju. 

 
No Pernyataan SS S N TS STS 

 Tanggung jawab      

Lampiran 2 
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1 Saya berusaha  agar dapat  mengerjakan ulangan 
matematika     

     

2 Saya  berusaha agar  memperoleh nilai matematika     
yang baik 

     

3 Saya merasa matematika penting buat diri saya      
 Belajar dengan teratur      
4 Saya berusaha belajar setiap hari      
5 Saya mempunyai jadwal yang tetap untuk belajar 

matematika 
     

6 Selain belajar di sekolah saya mengikuti les matematika 
di luar 

     

 Memiliki rasa senang dalam belajar      
7 Saya belajar matematika tanpa ada paksaan dari 

siapapun     
     

8 Saya memprioritaskan belajar matematika dari pada 
pelajaran lainnya 

     

9 Dari pada saya bermain lebih baik saya mengerjakan 
soal-soal matematika 

     

 Selalu berusaha untuk menggungguli siswa lain      
10 Saya senang  jika nilai matematika saya lebih dari 

teman-teman saya 
     

11 Saya menginginkan menjadi juara matematika       
12 Bila nilai matematika teman saya lebih baik, saya 

berusaha untuk mengunggulinya 
     

 Mengutamakan prestasi yang baik      
13 Saya berharap mempunyai prestasi yang baik      
14 Saya belajar matematika karena saya mempunyai target 

nilai 
     

15 Jika saya  kesulitan  mengerjakan  soal matematika      
maka saya akan berusaha terus sampai target nilai saya 
tercapai 

     

 Selalu berusaha untuk memenuhi permintaan guru 
dan orang tua 

     

16 Saya berusaha untuk mentaati harapan guru      
17 Saya sadar orang tua saya mempunyai harapan pada 

prestasi saya 
     

18 Saya inggin membahagiakan guru dan orang tua saya 
melalui prestasi belajar saya 

     

 Senang memperoleh pujian guru dan orang tua      
19 Dengan prestasi yang baik saya merasa diperhatikan 

guru 
     

20 Orang tua saya memuji saya bila nilai matematika saya 
baik 

     

21 Dengan pujian guru dan orang tua saya merasa 
termotivasi untuk lebih giat belajar 
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 Belajar dengan harapan ingin memperoleh hasil 
yang baik 

     

22 Saya harus bisa mengerjakan setiap soal matematika      
23 Dengan belajar saya dapat menyelesaikan dengan 

mudah 
     

24 Saya harus belajar lebih giat agar nilai matematika saya 
selalu baik 

     

 Belajar dengan harapan ingin memperoleh 
perhatian dari teman dan guru 

     

25 Saya senang bila saya dapat dijadikan contoh oleh guru 
di kelas 

     

26 Saya senang bila teman-teman saya menanyakan 
kesulitan mengerjakan matematika kepada saya  

     

27 Saya senang bila orang tua membanggakan prestasi 
matematika saya 

     

  
Terima kasih atas partisipasi anda 

Sebelum menutup lembar soal ini, pastikan anda telah menjawab semua soal. 
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