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ABSTRAK 

 

Nur Chasanah, S540908113. 2009. Pengaruh Media Vcd Dan OHP/T Terhadap 
Motivasi Belajar Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Pada Mahasiswa Akper Kosgoro 
Mojokerto. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: perbedaan pengaruh penggunaan media 
VCD dan OHP/T terhadap motivasi belajar pada mahasiswa akademi keperawatan, 
perbedaan pengaruh tipe kepribadian, introvert dan extrovert terhadap motivasi 
belajar mahasiswa akademi keperawatan, dan interaksi media dan tipe kepribadian 
terhadap motivasi belajar mahasiswa akademi keperawatan. Desain yang digunakan 
eksperimen kuasi, populasi sumbernya semua mahasiswa semester tiga dan lima 
Akademi Keperawatan Kosgoro Mojokerto dengan jumlah sampel 68 orang. Variabel 
dependennya motivasi belajar, variabel independennya media VCD dan tipe 
kepribadian sebagai pengontrol. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 
dan dianalisa dengan uji t dengan model regresi linear ganda. Hasilnya didapatkan: 
ada pengaruh media pembelajaran VCD terhadap motivasi belajar (ρ: 0,013 dan β: 
10,38), tidak ada pengaruh tipe kepribadian terhadap motiasi belajar mahasiswa (ρ: 
0,327 dan β: 5,96), tidak ada interaksi pengaruh media pembelajaran VCD dan tipe 
kepribadian terhadap motivasi belajar (ρ: 0,432 dan β: -6,7). Pada model 1 (tanpa 
mengontrol pengaruh tipe kepribadian), terdapat pengaruh media VCD terhadap 
motivasi belajar. Mahasiswa dengan media VCD memiliki skor motivasi sebesar 
10,38 point lebih tinggi bila dibandingkan dengan media OHP/T. Model 2 
(mengontrol pengaruh tipe kepribadian) menunjukkan ada pengaruh media VCD 
terhadap motivasi belajar, mahasiswa dengan media VCD akan memiliki skor 
motivasi 13,19 poin lebih tinggi dibandingkan dg media OHP/T. Diharapkan para 
dosen maupun institusi pendidikan memanfaatkan media pembelajaran VCD dalam 
menyampaikan materi praktek/ aplikatif. 
 
Kata Kunci: media pembelajaran, tipe kepribadian, motivasi belajar     
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang 

Belajar merupakan proses dinamis seumur hidup yang dialami seseorang 

untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dan mengubah pikiran, perasaan, 

serta perilaku. Proses belajar akan berhasil dengan baik, jika didukung sarana dan 

prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan dapat 

mencapai tujuan belajar. Salah satu sarana pendidikan yang penting untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar adalah media pembelajaran yang digunakan oleh dosen 

pengajar. Sebagai perancang pembelajaran, dosen akan memilih media yang sesuai 

dengan materi serta strategi pembelajaran yang digunakan. Saat ini sudah banyak 

media pembelajaran mulai dari yang sederhana hingga yang paling canggih 

mengikuti perkembangan teknologi informasi.    

Sebagian besar dosen di institusi pendidikan keperawatan masih 

menggunakan media pembelajaran sederhana berupa visual, dan audio. Walaupun ada 

juga beberapa dosen yang mulai menggunakan multimedia pembelajaran berupa 

VCD. Sudah banyak sekali penelitian – penelitian yang dilakukan tentang media 

pembelajaran dan pengaruhnya dengan motivasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di Akper Kosgoro Mojokerto, sangat 

sedikit sekali dosen yang menggunakan media pembelajaran berupa video. Sebagian 

besar dosen pengajar masih menggunakan media sederhana seperti OHP/T, maupun 
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bentuk power point yang hanya berupa tulisan dan gambar. Selain itu keaktivan 

peserta didik juga minimal sekali, mereka hanya mendengarkan penjelasan dosen. 

Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sering tidak hadir dalam perkuliahan. Pada 

saat kegiatan praktek di lapangan sebgaian besar mahasiswa sudah lupa dengan 

materi yang pernah diberikan dosen di dalam kelas. 

Motivasi peserta didik juga tidak kalah penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar. Motivasi merupakan faktor dalam diri yang dimiliki peserta 

didik yang memberikan daya dan menimbulkan kecintaan, kesenangan, untuk 

melakukan sesuatu hal gerak atau tindakan, seperti belajar. Jadi motivasi dalam hal 

ini merupakan faktor psikis mahasiswa yang menentukan tingkat keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang 

mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi 

pada seseorang (Wahjosumidjo, 1992: 174). Motivasi menunjuk pada proses gerakan, 

termasuk situasi yang mendorong yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang 

ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir daripada gerakan atau 

perbuatan (Sunaryo, 2004: 143). Motivasi adalah hasil faktor internal dan faktor 

eksternal.  

Motivasi peserta didik yang rendah akan menyebabkan penurunan kualitas 

baik keterampilan maupun intelektual. Apabila skill dan intelektual menurun akan 

mengakibatkan penurunan sumber daya manusia yang akan datang. Untuk 

meningkatkan motivasi mahasiswa dapat dilakukan dengan merubah media 

pembelajaran. Berbagai cara untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi 
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belajar siswa adalah memberi angka, pujian, hadiah, kerja kelompok, persaingan, 

tujuan dan level of aspiration, sarkasme, penilaian, karyawisata, film pendidikan, 

belajar melalui radio (Hamalik, 2008: 165-168).  

Selain penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi 

belajar, tipe kepribadian peserta didik juga perlu untuk diketahui. Dengan 

diketahuinya tipe kepribadian peserta didik, dapat dilakukan beberapa upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar mereka, sehingga  keberhasilan belajar tercapai. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah bahwa media 

pembelajaran sangat mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar. Secara umum media pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu tradisional dan 

modern. Semakin menarik media yang digunakan oleh dosen akan juga meningkatkan 

minat mahasiswa untuk memperhatikan. Motivasi belajar mahasiswa merupakan 

faktor terpenting keberhasilan mahasiswa dalam belajar. 

Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk mendidik 

mahasiswanya agar berhasil. Untuk dapat menyukseskan keberhasilan mahasiswa 

tersebut diperlukan dosen – dosen yang menarik juga, terutama saat memberikan 

materi ajar. Disini diperlukan penggunaan media yang cocok dan lebih modern. 

Dari uraian diatas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Multimedia pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa 

2. Diperlukan peningkatan motivasi belajar mahasiswa oleh dosen pengajar 

3. Tipe kepribadian peserta didik belum banyak dipertimbangkan dalam proses 

pembelajaran   

 
C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan uraian di depan, agar permasalahan yang dikaji tidak terlalu 

luas, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran berupa VCD sebagai variabel bebas  

2. Tipe kepribadian mahasiswa  

3. Motivasi belajar mahasiswa sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  

 
D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan tersebut maka masalah yang akan di gali dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan media VCD dan OHP/T terhadap 

motivasi belajar pada mahasiswa akademi keperawatan? 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh tipe kepribadian, introvert dan extrovert 

terhadap motivasi belajar mahasiswa akademi keperawatan? 

3. Apakah ada interaksi media dan tipe kepribadian terhadap motivasi belajar 

mahasiswa akademi keperawatan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan pengaruh penggunaan media VCD dan OHP/T terhadap motivasi 

belajar pada mahasiswa akademi keperawatan. 

2. Perbedaan pengaruh tipe kepribadian, introvert dan extrovert terhadap motivasi 

belajar mahasiswa akademi keperawatan. 

3. Interaksi media dan tipe kepribadian terhadap motivasi belajar mahasiswa 

akademi keperawatan. 

  
F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan bukti empiris tentang manfaat teoritis penggunaan media VCD 

untuk pembelajaran. 

2. Praktis 

Dengan mengetahui pengaruh media VCD dalam pembelajaran terhadap 

motivasi diharapkan mahasiswa mengetahui sejauh mana motivasi belajar mereka 

selama ini. Institusi pendidikan dapat membuat pola belajar mengajar dengan efektif 

terutama berdasarkan motivasi belajar mahasiswa awal masuk sehingga mampu 

meningkatkan minat belajar dan prestasi mahasiswa sehingga mampu mengangkat 

citra institusi di masyarakat.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 
A. Tinjauan Pustaka  

 
1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah peralatan fisik untuk membawakan atau 

menyempurnakan isi pembelajaran (Briggs, 1985; dikutip dari Anitah, 2008: 

1). Media adalah sesuatu yang terletak di tengah – tengah, jadi suatu perantara 

yang menghubungkan semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu 

hubungan, dan membedakan antara media komunikasi dan alat bantu 

komunikasi (Brets, 1977; dikutip dari Anitah, 2008: 1). 

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran adalah setiap bahan, alat yang dapat menciptakan kondisi untuk 

belajar. Setiap media merupakan sarana untuk menuju ke suatu tujuan dan 

didalamnya terdapat informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang 

lain.  

b. Jenis – jenis media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 

media visual, media audio, media audio visual, distance learning, dan online 

learning. Setiap media memiliki karakteristik sendiri dengan kelebihan dan 

kekurangan masing – masing.  
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c. Media Visual 

Media visual disebut juga media pandang, karena seseorang dapat menghayati 

media tersebut melalui penglihatannya. Media ini dibedakan menjadi dua 

yaitu: media visual yang diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan 

(Anitah, 2008: 7).   

1) Media visual yang tidak diproyeksikan 

Media ini merupakan media yang sederhana, tidak membutuhakn 

proyektor dan layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. Contohnya: 

gambar mati, ilustrasi, karikatur, poster, bagan, diagram, grafik, model, 

berbagai jenis papan.   

2) Media visual yang diproyeksikan  

Media ini dapat diproyeksikan pada layar melalui proyektor. Media ini 

terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu perangkat keras 

dan perangkat lunak. Perangkat lunaknya ditulis atau digambarkan pada 

transparansi (tembus cahaya) yang berwujud gambar, bagan atau tulisan, 

dapat diproyeksikan pada layar. Perangkat kerasnya berupa over head 

proyektor, alat ini dipakai sebagai pengganti papan tulis, diletakkan di 

meja dengan layar pada dinding muka kelas.  

d. Multimedia Pembelajaran 

1) Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Semula media pembelajaran hanya dipandang sebagai alat bantu 

guru/ alat peraga. Namun seiring perkembangan IPTEK, terjadilah 

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



 10 

pergeseran fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu/ alat peraga guru 

menjadi media pembelajaran yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai 

sarana mampu menyampaikan pesan sekaligus pesan itu sendiri. Media 

pembelajaran harus mampu memenuhi kebutuhan siswa dan disusun 

dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

siswa. Serta mengingat kemampuan siswa dalam memahami isi pelajaran 

tersebut. Selain itu, media tersebut harus disesuaikan dengan bahan belajar 

yang akan disampaikan oleh guru. Kegunaan media pembelajaran menurut 

Suharto (1988:113) adalah untuk memberi ilustrasi konsep ataupun 

memberi kejelasan terhadap materi yang diajarkan.  

Istilah multimedia berkenaan dengan penggunaan berbagai jenis/ 

bentuk media secara berurutan maupun simultan dalam menyajikan suatu 

informasi (Smaldino, 2005, dikutip dari Anitah, 2008: 60). Pendapat 

senada menyebutkan bahwa multimedia digunakan untuk 

mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu dalam 

menyajikan atau mengajarkan suatu topik mata pelajaran (Hefzallah, 

2004, dikutip dari Anitah, 2008: 60).  

Komputer sebagai media yang canggih mampu menggantikan 

fungsi sebagaian besar media yang telah disebutkan sebelumnya. 

Komputer mampu memadukan/ menggabungkan media grafis/ visual  dan 

media audio, sehingga media yang baru dihasilkan lebih berdayaguna dan 
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tepat guna, dimana suatu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah dari 

bagian – bagiannya.  

Mc Cormick (1996, dikutip dari Moeljadi 2006:20) mendefinisikan 

multimedia sebagai kombinasi dari tiga elemen desain pesan yaitu suara, 

gambar, dan teks. Moeljadi (2006: 20) menyimpulkan pembelajaran 

dengan multimedia ialah pembelajaran yang terjadi ketika siswa menerima 

informasi secara multimedia yaitu dalam format desain pesan paduan 

gambar – gambar dan kata – kata yang dipresentasikan dalam waktu dan 

tempat yang sama.  

Dari beberapa pandangan diatas, apabila kedua konsep tersebut 

kita gabungkan maka multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai 

aplikasi multimedia (teks, audio, video, grafis, diagram, gambar, chart, 

animasi, dan lain – lain) secara harmonis dengan bantuan teknologi 

komputer sehingga menghasilkan sesuatu sinergi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu untuk menyampaikan pesan (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) sehingga terjadi proses belajar.    

2) Karakteristik Multimedia Pembelajaran  

Sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran, 

pemilihan dan penggunaan multimedia pembelajaran harus 

memperhatikan karakteristik komponen lain, seperti: tujuan, materi, 

strategi dan juga evaluasi pembelajaran. Karakteristik multimedia 

pembelajaran adalah:  
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a) Memiliki lebih dari satu media yang menyatu, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual  

b) Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna  

c) Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

Dari keanekaragaman jenis dan kemampuan media pembelajaran, 

yang menjadi pokok perhatian utama dalam pemanfaatan media untuk 

komunikasi adalah sejauh mana media yang bersangkutan mendukung 

tujuan pembelajaran agar tercapai.  

3) Pemilihan Multimedia 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

multimedia (Duffy, 2003, dikutip dari Anitah, 2008: 91-92):  

a) Kesesuaian dengan kurikulum 

Seluruh komponen dari media yang dipilih, relevan untuk menunjang 

konsep- konsep kunci kurikulum dan pencapaian tujuan secara 

signifikan. 

b) Interaksi pebelajar 

Multimedia yang dipilih memberi kesempatan yang luas kepada 

pebelajar untuk berinteraksi dan memberikan motivasi yang 

signifikan. 
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c) Mendukung materi pembelajaran 

Media yang dipilih menambahkan kualitas materi pembelajaran secara 

luas, mudah digunakan, dan merupakan kunci untuk pencapian tujuan 

pembelajaran. 

d) Mudah dimanfaatkan 

Semua produk multimedia yang digunakan mudah pemanfaatannya 

dan memberikan kejelasan kepada pebelajar tentang materi yang 

dipelajari. 

e) Kualitas teknis 

Cara kerja media tidak mengandung konflik, atau masalah- masalah 

teknis, dan mudah dipasang, diperbaiki. 

Dalam pemilihan multimedia, hal yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa pebelajar dapat menggunakan media secara interaktif.  

4) Kerucut pengalaman 

Gambar 2.1. menunjukkan bahwa pengalaman manusia 

digambarkan sebagai suatu kerucut, yang dimulai dari pengalaman 

langsung sampai dengan pengalaman yang paling abstrak yaitu belajar 

melalui lambang kata - kata (Dale, 1956, dikutip dari Anitah, 2008: 55).  
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Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman (Dale, 1956:43) 

Dale dalam Anitah (2008: 56-60) yang terkenal dengan kerucut 

pengalaman (The Cone of experience) mengemukakan bahwa pengalaman 

langsung seseorang diperoleh melalui melihat, mendengar, memegang, 

merasakan, menyentuh, membaui. Pengalaman langsung ini merupakan 

dasar kerucut. Tingkat kedua pada kerucut yaitu pengalaman tiruan. 

Pengalaman tiruan, merupakan sesuatu yang dibuat tiruan, yang berbeda 

dengan aslinya, baik ukuran, kompleksitas, atau keduanya. Tingkat ketiga 

yaitu pengalaman bersandiwara. Partisipasi peserta dalam sandiwara, 

dapat membantu lebih dekat dengan realita tertentu yang tidak terdapat 

pada pengalaman langsung.  

Tingkat keempat yaitu demonstrasi, merupakan penjelasan visual 

dari suatu fakta, ide, atau proses yang penting. Dalam demonstrasi ada dua 
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kemungkinan yaitu pertama, pebelajar hanya mengamati dan kedua, 

pebelajar terlibat mengerjakan sesuatu. Tingkat selanjutnya adalah karya 

wisata, pebelajar menyaksikan orang lain mengerjakan sesuatu. 

Pengamatan yang dikombinasikan dengan partisipasi akan lebih 

bermakna. Tingkat keenam adalah pameran, secara esensial merupakan 

sesuatu yang dilihat oleh pengamat. Tingkat ketujuh yaitu televisi dan 

gambar bergerak, pengalaman dengan gambar bergerak menekankan pada 

waktu dan ruang. Tingkat kedelapan adalah gambar diam, radio dan 

rekaman, lebih efektif digunakan secara individual. Tingkat kesembilan 

adalah lambang visual, pada tahap ini pebelajar dihadapkan pada sesuatu 

yang abstrak. Tingkat yang paling tinggi yaitu lambang kata – kata, 

merupakan puncak kerucut pengalaman, semua tampilan beralih dari 

sesuatu yang riil.  

Klasifikasi Dale tersebut digunakan dalam menentukan media apa 

yang paling sesuai untuk pengalaman belajar tertentu. Jika pengalaman 

belajar semakin menuju tingkat konkrit maka hasil yang dicapai akan 

semakin tinggi.  

Walaupun demikian, kita tidak dapat menentukan begitu saja 

media yang paling baik, sebab berkaitan juga dengan materi yang akan 

disajikan dan tujuan pembelajarannya sendiri. Untuk itu, dapat dilihat 

pada tabel tingkat stimulus yang dihasilkan oleh media dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.  
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Tabel 2.1. Tingkat Stimulus Yang Dihasilkan Oleh Media Pembelajaran Dalam 
Mencapai Tujuan Pembelajaran  
 

Tujuan 
belajar 

Untuk Mempelajari 

 
Media 

Informasi 
aktual 

Mengidentifi-
kasi secara 

verbal 

Prinsip 
konsep 

dan 
hukum 

Prosedur 
kerja 

Keterampilan 
psikomotorik 

Sikap, 
opini, 
dan 

motivasi 
Gambar  Sedang  Tinggi  Sedang  Sedang  Sedang  Rendah  
Film / video Sedang Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Sedang  
Televisi  Sedang  Sedang  Tinggi  Sedang  Rendah  Sedang  
Objek 3 
dimensi  

Rendah  Tinggi  Rendah  Rendah  Rendah  Sedang  

Rekaman 
suara, radio 

Sedang  Rendah  Rendah  Sedang  Rendah  Rendah  

Programmed 
instruction 

Sedang  Sedang  Sedang  Tinggi  Rendah  Sedang  

Demonstrasi  Rendah  sedang Sedang  Tinggi  Sedang  Sedang  
Sumber : Tresna Sastrawijaya (1988:179) 
 

Dari berbagai teori diatas sangat jelas bahwa media pembelajaran 

mempunyai karakteristik dan peranan masing – masing dalam menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar. Hal ini memberi pengertian bahwa 

tidak semua tujuan belajar yang lain. keberagaman media pembelajaran 

mengharuskan seorang guru untuk selektif memilih media yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  

Multimedia memberikan kesempatan untuk belajar tidak hanya 

dari satu sumber belajar seperti guru, tetapi memberikan kesempatan 

kepada subjek mengembangkan kognitif dengan lebih baik, kreatif dan 

inovatif.  
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5) Jenis – jenis multimedia 

Smaldino, dkk (2005, dikutip dari Anitah 2008: 62-66) 

mengemukakan jenis – jenis multimedia sebagai berikut: 

a) Multimedia kits 

Merupakan kumpulan bahan – bahan yang berisi lebih dari satu jenis 

media yang diorganisasikan sekitar satu topik. Jenis ini ini termasuk 

CD-ROM, slides, audiotapes, videotapes, gambar diam, media cetak, 

OHT, peta, lembar kerja, bagan, grafis, objek, model. Beberapa 

multimedia kits didesain untuk digunakan guru dalam penyajian di 

kelas. Sebagian didesain untuk digunakan pebelajar secara individual 

atau kelompok kecil. 

b) Hypermedia 

Merupakan media yang memiliki komposisi materi –materi yang tidak 

berurutan. Hypermedia mengacu pada software komputer yang 

menggunakan unsur – unsur teks, grafis, video dan audio yang 

dihubungkan dengan cara yang dapat mempermudah pemakai untuk 

beralih ke suatu informasi. Pemakai dapat memilih cara yang unik 

sesuai gaya berpikir dan cara memproses informasinya sendiri. 

Hypermedia didasarkan teori kognitif tentang bagaimana seseorang 

menstruktur pengetahuannya dan bagaimana yang bersangkutan 

belajar.  
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c) Media interaktif 

Yaitu media yang meminta pebelajar mempraktekkan keterampilan 

dan menerima balikan. Media interaktif berbasis komputer 

menciptakan lingkungan belajar multimedia dengan ciri – ciri baik 

video maupun pembelajaran berbasis komputer. Ini merupakan suatu 

sistem penyajian pelajaran dengan visual, suara, dan materi video, 

disajikan dengan kontrol komputer sehingga pebelajar tidak hanya 

dapat melihat dan mendengar gambar dan suara, tetapi juga memberi 

respon aktif.    

d) Virtual Reality 

Media yang melibatkan pengalaman multi sensori dan berinteraksi 

dengan fenomena sebagaimana yang ada didunia nyata. Virtual reality 

merupakan salah satu aplikasi teknologi berbasis komputer yang 

terbaru. Ada beberapa tingkat virtual reality, dari komplek, terjun ke 

lingkungan virtual, menambah, atau berpartisipasi secara parsial, 

ketingkat desktop, berarti pemakai menggunakan komputer untuk 

melihat jendela kenyataan.  

e) Expert system 

Paket software yang mengajarkan kepada pebelajar bagaimana 

memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan 

para ahli secara kolektif dilapangan. Setelah komputer menjadi 

kenyataan, para ahli tergugah oleh apa yang dilihat sebagai pararel 
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antara bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana komputer 

dapat belajar sebaik mengulang dan menyusun informasi. Eksperimen 

para ahli tersebut membawa ke permainan komputer, yang akhirnya 

sampai pada apa yang disebut sistem expert.  

6) Manfaat Multimedia Pembelajaran  

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan 

digunakan secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar 

bagi guru dan siswa. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah 

proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu 

mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan 

proses belajar mengajar dapat dimana saja dan kapan saja, serta sikap 

belajar siswa dapat ditingkatkan.  

Subagio (2006:19) memberi contoh manfaat lain mengingat 

terdapat keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran, yaitu:  

a) Memperbesar benda yang lebih kecil dan tidak tampak oleh mata, 

seperti kuman dan elektron, dan lain – lain.  

b) Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan 

disekolah, seperti gajah, rumah, gedung, gunung, dan lain – lain.  

c) Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan 

berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerja 

suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain 

– lain.  
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d) Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, 

salju dan lain – lain.  

e) Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan 

gunung merapi, harimau, racun, dan lain – lain.  

f) Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa  

Kelebihan multimedia adalah menarik indera dan menarik minat, 

karena merupakan gabungan antara panduan, suara dan gerakan. Lembaga 

riset dan penerbitan computer, Computer Technologi Research (CTR), 

menyatakan orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 

30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang 

dilihat dan didengar dan 80% dari dilihat, didengar dan dilakukan 

sekaligus. Para pendukung multimedia menyatakan bahwa jika media 

berbagai indera dikombinasikan, efek yang dihasilkan melebihi 

penjumlahan bagian – bagiannya (Suyanto, 2004: 31).  

Sedangkan Miarso (1984: 61) menyimpulkan bahwa kelebihan 

media video antara lain sebagai berikut: (1) memiliki semua kemampuan 

yang dipunyai media audio, visual, maupun film, (2) dapat merangkum 

beberapa jenis media dalam satu program, (3) dapat digunakan berbagai 

efek dan teknik yang tidak dipunyai oleh media lain, (4) dapat 

menghadirkan sumber yang sukar dan langkah, (5) penggunaannya tidak 

memerlukan ruangan yang gelap. 
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Ada beberapa contoh pemanfaatan media yang tidak sesuai, yaitu 

(1) cara kerja jantung divisualisasikan dengan gambar. Padahal untuk 

menjelaskan cara kerja jantung, akan lebih baik menggunakan animasi 

daripada gambar diam, (2) untuk menjelaskan teknik membuat keramik 

akan lebih baik menggunakan video dari pada gambar / foto orang yang 

sedang membuat keramik, (3) untuk menjelaskan proses terjadinya 

gunung meletus akan lebih baik menggunakan animasi atau video 

daripada gambar saja.  

Ada kasus lain yang sering muncul, adalah karena terlalu 

bersemangat, pengembangan multimedia pembelajaran menampilkan 

semua koleksi gambar yang dimiliki termasuk efek – efek animasi dan 

simulasi yang ia kuasai kedalam multimedia pembelajaran, meskipun 

sebenarnya tidak terlalu penting dan efektif dalam membantu proses 

pembelajaran.  

Penggunaan media dalam pembelajaran bertujuan agar kegiatan 

tersebut berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna, sehingga mutu 

pendidikan dapat ditingkatkan. Seorang guru harus berusaha agar materi 

pelajaran yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat diserap oleh siswa 

dengan baik. Untuk memudahkan siswa menerima materi tersebut, 

Latuheru (1988: 15) menyarankan guru perlu mengusahakan agar anak 

didik dapat menggunakan sebanyak mungkin alat indera yang dimiliki. 
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Makin banyak alat indera yang digunakan untuk mempelajari sesuatu, 

makin mudah diingat apa yang dipelajari.  

Oleh karena itu, pemilihan media yang tepat dan juga relevan 

sangat menentukan. Banyak dari media pembelajaran, karena keterbatasan 

waktu, atau mungkin keterampilan atau pengetahuan yang terbatas, masih 

ditemui ketidakrelevanan atau ketidakharmonisan pemilihan media. 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan, dan digunakan 

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para 

guru dan siswa.  

7) Video Compact Disk (VCD) Pembelajaran  

Video Compact Disk (VCD) adalah suatu perangkat yang 

berbentuk piringan yang berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk 

gambar dan suara. Sedangkan pengertian VCD pembelajaran adalah suatu 

media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada 

kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan 

prinsip – prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan 

peserta didik mencerna materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik  

Secara fisik video/ VCD pembelajaran merupakan program 

pembelajaran yang dikemas dalam kaset video atau VCD dan disajikan 

dengan menggunakan peralatan VCD player serta TV monitor. Cara 

memanfaatkanya sesuai kebutuhan dan karakteristik materi dan masing – 

masing program, misalnya:  
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a) Program diputar dari awal hingga akhir dan diikuti dengan diskusi atau 

tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi  

b) Program diputar bagian per bagian, kemudian dapat diselingi dengan 

diskusi penjelasan atau bermain peran dan diakhiri dengan evaluasi  

c) Dengan cara lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran  

Pemanfaatan program video pembelajaran ini dapat dilakukan 

secara klasikal, kelompok kecil, atau individual.  

a) Pola klasikal  

Pola klasikal adalah pola pemanfaatan video pembelajaran yang 

dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran dikelas  

b) Pola kelompok kecil  

Jika program video dimanfaatkan oleh sekelompok kecil siswa (antara 

5-10 orang), maka pemanfaatan program tersebut disebut pola 

kelompok kecil. Pola ini akan lebih efektif bila dikaitkan dengan tugas 

kelompok  

c) Pola individual  

Secara individual siswa diperkenankan memanfaatan program video 

pembelajaran baik disekolah maupun dirumah masing – masing  

Kelebihan video menurut Sadiman (1986: 76-77) yaitu:  

a) Dapat menarik perhatian untuk periode – periode yang singkat dari 

rangsangan luar lainnya. 
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b) Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton dapat 

memperoleh informasi dari ahli – ahli/ spesialis.  

c) Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya 

sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada 

penyajiannya.  

d) Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang – ulang.  

e) Kamera TV bisa mengamati lebih dekat objek yang berbahaya seperti 

harimau.  

f) Keras lemah suara bisa diatur dan disesuaikan bila akan disisipi 

komentar yang akan didengar.  

g) Gambar proyeksi bisa di-”beku”kan untuk diamati dengan seksama. 

Guru bisa mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan gambar 

tersebut, kontrol sepenuhnya ditangan guru.  

h) Ruangan tak perlu digelapkan waktu penyajiannya.  

 
2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Hamalik, 2008: 

158). Menurut Wahjosumidjo (1994: 174) motivasi merupakan suatu proses 

psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, keberhasilan, persepsi 

dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang.      
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b. Fungsi Motivasi  

Menurut Hamalik (2008: 161) motivasi mempunyai tiga fungsi yaitu:  

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengaruh. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan. 

c. Jenis - jenis Motivasi  

Motivasi dibagi menjadi dua jenis yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik (Hamalik, 2008: 162 - 163).  

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi 

belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan – tujuan murid. Motivasi ini 

sering disebut motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya timbul dalam 

diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan 

tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap 

untuk berhasil, menyenangi kehidupan, menyadari sumbangannya 

terhadap kelompok, keinginan diterima orang lain dan lain - lain. Jadi 

motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar.  
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2) Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor – 

faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, tingkatan 

hadiah, medali pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif ialah 

sarcasm, ridicule, dan hukuman. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di 

sekolah, sebab pengajaran disekolah tidak semuanya menarik minat siswa 

atau sesuai kebutuhan siswa. 

d. Teori Motivasi  

1)  Teori Hedonisme  

Suatu pandangan yang mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesukaan dan 

kemewahan. Apabila manusia dihadapkan pada alternatif – alternatif, akan 

cenderung memilih arah tindakan yang akan memperbesar kesenangan 

dan menghindarkan diri pada arah tindakan tidak menyenangkan yang 

dapat mengakibatkan sakit, menderita atau kematian (Wahjosumidjo, 

1994: 182).  

2)   Teori Naluri  

Teori naluri menghubungkan kelakuan manusia dengan macam– 

macam naluri. Pada dasarnya manusia mempunyai tiga naluri pokok, yaitu 

naluri mempertahankan diri, naluri mengembangkan diri, dan naluri 

mengambangkan jenis. Kebiasaan – kebiasaan, tindakan dan kelakuan 
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manusia digerakkan ketiga naluri ini. Oleh sebab itu, untuk memotivasi 

manusia harus memperhatikan naluri mana yang menjadi fokus perhatian.  

3)   Teori Reaksi yang Dipelajari 

Menurut teori ini kelakuan manusia tidak berdasarkan naluri– naluri, 

melainkan dipelajari dari kebudayaan, dimana seseorang itu hidup. Orang 

belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di mana dia hidup.  

3) Teori Daya Pendorong 

Daya pendorong adalah semacam naluri tetapi hanya suatu dorongan 

kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya 

pendorong pada jenis kelamin lain. Oleh karena itu, bila ingin memotivasi 

harus berdasarkan atas dua prinsip, yaitu atas naluri dan atas reaksi yang 

dipelajari dari kebudayaan lingkungannya.  

4) Teori Kebutuhan  

Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya 

adalah untuk memenuhi kebutuhannya.  

e. Teknik Motivasi dalam Pembelajaran 

 Menurut Uno (2008: 34 – 37) ada beberapa teknik motivasi yang 

dapat dilakukan dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Pernyataan penghargaan secara verbal. 

2) Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan. 

3) Menimbulkan rasa ingin tahu. 

4) Memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. 
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5) Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagai siswa. 

6) Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar. 

7) Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu 

konsep dan prinsip yang telah dipahami.  

8) Menuntut siswa untuk menggunakan hal – hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

9) Menggunakan simulasi dan permainan. 

10) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan kemahirannya 

di depan umum. 

11) Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan belajar.  

12) Memahami iklim sosial dalam sekolah. 

13) Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat. 

14) Memperpadukan motif – motif yang kuat. 

15)  Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. 

16) Merumuskan tujuan – tujuan sementara. 

17) Memberitahuakan hasil kerja yang dicapai. 

18) Membuat suasana persaingan yang sehat diantara para siswa. 

19) Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri. 

20) Memberikan contoh yang positif. 
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3. Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Istilah kepribadian dalam pengertian populer dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu: keterampilan atau kecakapan sosial dan kesan yang paling 

menonjol yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Kepribadian sering 

dikaitkan dengan ciri – ciri tertentu yang dimiliki individu.  

Kepribadian adalah suatu struktur yang terdiri dari tiga sistem yakni 

id, ego dan super ego (Freud, 1939; dikutip dari Sunaryo, 2004: 102). 

Sedangkan menurut Maramis (1999, dikutip dari Sunaryo, 2004: 102), 

kepribadian adalah keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang 

sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus menerus 

terhadap hidupnya. 

b. Tipologi Kepribadian 

Tipologi atau tipe kepribadian manusia dapat dibedakan menjadi 

beberapa kelompok dengan sifat – sifat tertentu. Menurut Jung, kepribadian 

manusia ada 3 tipe, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert (Sunaryo, 2004: 

119). 

1). Introvert 

Tipe kepribadian individu yang minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran 

dan pengalaman sendiri. Pada saat mengalami ketegangan tenggelam 

menyendiri ke dalam diri sendiri dan merasa mampu mencukupi diri 

sendiri, atau dengan kata lain tindakannya lebih dipengaruhi oleh dunia 
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dalam diri sendiri. Introvert bersifat tertutup, suka memikirkan diri 

sendiri, tidak terpengaruh pujian, banyak fantasi, tidak tahan kritik, mudah 

tersinggung, menahan ekspresi emosinya, sukar bergaul, sukar dimengerti 

orang lain, suka membesarkan kesalahannya, serta analisis dan kritik diri 

sendiri menjadi buah pikirannya. 

2). Ekstrovert 

Tipe kepribadian yang tindakannya dipengaruhi dunia luar. Ekstrovert 

bersifat terbuka, lincah dalam pergaulan, riang, ramah, mudah 

berhubungan dengan orang lain, melihat realitas dan keharusan, kebal 

terhadap kritik, ekspresi emosinya spontan, tidak begitu merasakan 

kegagalan, serta tidak banyak mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. 

 3). Ambivert 

Tipe kepribadian seseorang yang memiliki kedua tipe dasar sehingga sulit 

untuk memasukkan ke dalam salah satu tipe.  

 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian Pengaruh Penggunaan Multimedia Dan Media gambar 

Terhadap Hasil Belajar Kompetensi Sistem Differensial Pada Siswa Kelas X Jurusan 

Advance Automative Di SMK N I Singosari Malang oleh Muttakin (2007), terdapat 

pengaruh multimedia pembelajaran terhadap hasil belajar (ρ= 0,016).  
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Sedangkan kelebihan multimedia lain ditemukan dalam penelitian Sulistiyono 

(2008: 61), yang melaporkan bahwa penggunaan media VCD pembelajaran 

vocabulary efektif dalam meningkatkan daya ingat siswa (ρ<0.001).  

Kinerja guru memberikan sumbangan positif yang sangat berarti terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa (Widoyoko, 2008). Semakin baik kinerja guru 

dalam kelas akan diikuti dengan naiknya motivasi belajar siswa (ρ=0.000). 

Menurut  Setyarahayu (2008) multimedia pembelajaran berpengaruh terhadap 

kemampuan retensi siswa (ρ=0.008). 

 
C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di depan, maka dapat 

dikemukakan kerangka berpikir dalam penelitian ini: 

1. Perbedaan pengaruh penggunaan media VCD dan OHP/T terhadap motivasi 

belajar 

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan belajar mahasiswa di 

dalam kelas, diantaranya penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi belajar. Pada penelitian ini penulis menggunakan media pembelajaran 

berupa VCD yang berisi contoh pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas. 

Pada pembelajaran dengan VCD ini, mahasiswa akan lebih memahami setiap 

materi yang dipelajari. Hal ini karena media VCD dapat membantu mahasiswa 

mengerti makna dari materi pelajaran dengan menghubungkan antara pokok 

bahasan dengan keadaan yang sebenarnya.   
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Kelebihan VCD dibandingkan dengan media lain adalah dapat menarik 

perhatian, menghemat waktu dan dapat diputar berulang- ulang. Pemanfaatan 

media VCD akan lebih cepat dalam mentransfer pengetahuan dibandingkan 

dengan media lainnya. Pada pengunaan media OHP/T memiliki kelemahan yaitu 

tidak menyiapkan pebelajar untuk belajar mandiri, efektifitasnya tergantung pada 

penyaji, bahan – bahan seperti gambar tidak dapat diproyeksikan langsung karena 

harus dipindahkan dahulu ke bahan transparan. Dengan melihat kelebihan media 

VCD yang lebih menarik perhatian peserta didik, dan melihat beberapa 

kelemahan dari media OHP/T, media VCD diduga lebih berpengaruh terhadap 

motivasi belajar peserta didik dibandingkan dengan media OHP/T. Dengan kata 

lain, penggunaan media pembelajaran berupa VCD akan meningkatkan motivasi 

belajar mahasiswa 

2. Perbedaan pengaruh tipe kepribadian introvert dan ekstrovert terhadap motivasi 

belajar 

Kepribadian merupakan kualitas seseorang yang menyebabkan ia 

disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain. Seseorang dengan kepribadian 

introvert cenderung tenggelam dalam pikirannya sendiri atau tindakannya lebih 

dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Apabila mendapatkan kesulitan, individu dengan 

kepribadiani introvert akan menyalahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan tipe 

kepribadian ekstrovert, yang cenderung terbuka, lincah, dan tindakannya 

dipengaruhi dari dunia luar. Apabila mengalami kegagalan, individu ini tidak 

begitu merasakannya dan jarang mengkritik dirinya sendiri.  
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Dengan melihat perbedaan tipe kepribadian antara introvert dan 

ekstrovert, maka diduga mahasiswa dengan tipe kepribadian ekstrovert akan 

mempunyai motivasi belajar yang lebih tinggi.  

3. Interaksi media dan tipe kepribadian terhadap motivasi belajar 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan menjadikan 

mahasiswa lebih memahami setiap materi yang dipelajari. Media yang 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan situasi nyata secara langsung 

akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan meningkatnya motivasi 

belajar, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Dengan diketahuinya tipe kepribadian mahasiswa, maka dosen dapat 

merangsang motivasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, dapat diduga bahwa 

ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan tipe kepribadian 

mahasiswa akan berpengaruh terhadap motivasi belajar mata kuliah keperawatan 

komunitas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka berpikir penelitian pengaruh media VCD dan OHP/T 
terhadap motivasi belajar mahasiswa ditinjau dari tipe kepribadian. 
 

Media 
VCD 

OHP/T 

Tipe Kepribadian 

Motivasi Belajar 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, yang menjadi hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh penggunaan media VCD dan OHP/T terhadap motivasi 

belajar pada mahasiswa Akademi keperawatan. 

2. Ada perbedaan pengaruh tipe kepribadian introvert dan ekstrovert terhadap 

motivasi belajar pada mahasiswa akademi keperawatan. 

3. Ada interaksi media dan tipe kepribadian terhadap motivasi belajar pada 

mahasiswa akademi keperawatan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Akademi Keperawatan Kosogo Kota Mojokerto 

2. Waktu Penelitian 

Pengalokasian waktu secara tepat merupakan langkah awal dalam penelitian 

agar berjalan secara teratur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember sampai 

dengan Desember 2009. 

 
B. Desain Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian analitik dan menggunakan desain 

eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi merupakan metode yang digunakan pada 

penelitian eksperimen dimana kelompok subjek sudah tersedia, sehingga tidak 

dilakukan randomisasi. Pada penelitian ini yang menjadi kelompok perlakuan adalah 

mahasiswa semester V dan kelompok pembandingnya adalah semester III. 

         
C. Populasi dan Sampel 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akademi 

keperawatan semester III dan V. Sedangkan populasi sumbernya yaitu semua 

mahasiswa semester III dan V Akademi Keperawatan Kosgoro yang berjumlah 84 

orang.  
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Sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 68 responden yaitu dua 

kelompok mahasiswa yang terdiri dari dua kelas, semester III sebanyak 33 responden 

dan semester V sebanyak 35 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu 

exhaustive sampling, seluruh anggota populasi sumber dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

 
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Media VCD dan OHP/T 

Media VCD adalah penggunaan media pembelajaran yang mempunyai 

format komputer yang berisi gambar bergerak dan audio tentang asuhan 

keperawatan komunitas. Media OHP/T adalah penggunaan media pembelajaran 

dengan tulisan diatas transparansi atau gambar tentang asuhan keperawatan 

komunitas. 

2. Tipe kepribadian 

Tipe kepribadian adalah kesan atau ciri khas yang terdapat pada mahasiswa 

dan terdiri dari introvert dan ekstrovert. Alat ukurnya berupa kuesioner. 

3. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri mahasiswa 

untuk melakukan kegiatan belajar keperawatan komunitas. Alat ukur yang 

digunakan berupa kuesioner. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Sebelum 

alat ukur digunakan untuk pengambilan data penelitian, dilakukan dahulu iji coba 

kuesioner. Biasanya item soal yang mempunyai nilai validitas sangat tinggi atau 

sangat rendah dibuang, karena jawaban responden akan sama dan tidak terlalu berarti. 

Rentang nilai validitas yang dapat digunakan yaitu 0,20 sampai 0,80 (Streiner dan 

Norman, 2000: 59). Alat ukur motivasi belajar disusun sendiri oleh peneliti dan sudah 

dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas kepada 30 orang responden pada bulan 

Mei 2009. Uji validitas dengan menggunakan Pearson Product Moment dan 

reliabilitas dengan alpha Cronbach’s. Dari uji validitas soal no 31 sangat rendah 

sehingga dibuang, baru kemudian dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas 

dengan alpha Cronbach’s yaitu 0,916 (Lampiran no.6). 

Kuesioner ini berisi 54 pernyataan dengan pilihan jawaban sangat setuju, 

setuju, ragu- ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pernyataan dalam kuesioner 

ini terdiri dari dua jenis yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pemberian 

skor untuk pernyataan positif yaitu: bila responden mengisi sangat setuju maka diberi 

skor 5, setuju diberi skor 4, ragu – ragu diberi skor 3 tidak setuju diberi skor 2 dan 

sangat tidak setuju diberi skor 1. pemberian skor untuk pernyataan negatif sebaliknya. 

Tipe kepribadian diukur dengan menggunakan kuesioner yang disusun 

sendiri oleh peneliti. Kuesioner ini berisi 30 pernyataan dengan dua pilihan jawaban 

yaitu ya (bila sesuai) dan tidak (bila tidak sesuai). Sebelum digunakan kuesioner 

sudah diujicobakan dahulu kepada 30 orang responden pada tanggal 03 November 
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2009. Dari hasil uji validitas ada tiga soal yang validitasnya rendah sehingga tidak 

dapat digunakan yaitu no 9, 29, dan 30. Hasil uji reliabilitas dengan alpha Cronbach’s 

yaitu 0, 696 (Lampiran no. 12). 

 
G. Tehnik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis dengan statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data 

secara deskriptif menggunakan nilai kecenderungan pusat (mean, median dan 

mode) dan standar deviasi (SD). 

2. Uji Hipotesis  

 Untuk menganalisis pengaruh antar variabel pada penelitian ini dengan 

menggunakan model analisis regresi linier ganda dengan metode enter yaitu 

memasukkan variabel hasil analisis variabel ke dalam model berdasarkan 

kerangka penelitian (Murti, 1997: 375). Uji hipotesis menggunakan uji t dengan 

program SPSS versi 17,0. Model analisis regresi linier ganda dengan rumus 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X 2 + b3X1X2 

Y : Skor motivasi 

b : Koefisien regresi (hasil uji statistik) 

X1 : Media  Pembelajaran (0: OHP/T, 1: VCD) 

X2 : Tipe Kepribadian (0: Introvert, 1: Ekstrovert) 

X1X2 : Interaksi (multiplikatif) antara media pembelajaran dan tipe kepribadian 
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Dalam persamaan regresi juga dilihat nilai R2 (koefisien determinan). R2 

dapat menjelaskan proporsi dari variasi yang dijelaskan oleh variasi x. Jika R2 = 

1, maka semua variasi y dapat dijelaskan oleh variasi x, dan semua data akan 

berada pada garis regresi. Dengan kata lain, satu poin x diketahui, y dapat 

diprediksi tepat, dengan tanpa kesalahan atau variasi dalam prediksi. Jika R2 = 0, 

maka x tidak memberikan informasi apapun tentang y dan variasi y akan sama 

dengan atau tanpa diketahuinya x. Jika R2 antara 0 dan 1, maka akan memberi 

nilai pada x, variasi y lebih rendah dibandingkan jika nilai x tidak ketahui tetapi 

masih lebih besar dari 0. Estimasi terbaik dari variasi y dijelaskan oleh x (Rosner, 

1990: 410). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Karakteristik Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akademi keperawatan 

Kosgoro Mojokerto semester tiga dan lima dengan jumlah 68 orang. Karakteristik 

umum responden meliputi jenis kelamin.  

Tabel 4.1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin  perlakuan  pembanding 
   Jml Persentase Jml Persentase 
 
Laki - laki  8 22,86% 14 42,42% 

Perempuan  27 77,14% 19 57,58% 

Jumlah   35 100%  33 100% 

 

Sebagian besar responden mempunyai jenis kelamin perempuan, baik pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok pembanding.  

2. Deskripsi Karakteristik Khusus Responden 

Deskripsi ini menggambarkan tentang data khusus pada responden untuk tiap 

kelompok, meliputi: tipe kepribadian dan motivasi belajar. 
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Tabel 4.2 Tipe kepribadian responden 

Tipe kepribadian  Perlakuan  Pembanding 
    Jml Persentase Jml Persentase 
Introvert    13 37,14% 20 60,6% 

Ekstrovert   22 62,86% 13 39,39% 

Jumlah    35 100%  33 100% 

 

Tipe kepribadian pada kelompok perlakuan sebagian besar ekstrovert 

(62,86%). Sedangkan pada kelompok pembanding sebaliknya yaitu tipe introvert 

(60,6%). 

Tabel 4.3 Motivasi Belajar responden 

Motivasi Belajar  Perlakuan  Pembanding 
    Jml Persentase Jml Persentase 
Tinggi    16 45,71% 15 45,45% 

Rendah   19 54,29% 18 54,55% 

Jumlah    35 100%  33 100% 

 

Motivasi belajar pada kelompok perlakuan sebagian besar rendah (54,29%). 

Sedangkan pada kelompok pembanding sebagian besar motivasi belajarnya juga 

rendah (54,55%). Nilai mean 190,19 dan standar deviasi 17,5. 
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3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji t untuk kasus 

independent sampel, karena ada dua kelompok yang berbeda yaitu kelompok yang 

diberi perlakuan (VCD) dan kelompok pembanding. 

 

 

 

Berdasarkan boxplot dapat dilihat ada perbedan motivasi belajar pada 

kelompok VCD dan OHP/T, motivasi belajar pada kelompok VCD lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok OHP/T. 

 

 

 

Gambar 4.1 Boxplot perbedaan motivasi antara mahasiswa dengan OHP/T dan 
mahasiswa dengan VCD 
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Variabel  Model 1    Model 2 
 β t ρ β t ρ 
 
Konstanta 174.47 26.79 0.000 182.5 48.13 0.000  
 
Media Pembelajaran 10.38 2.54 0.013 13.19 2.18 0.033 
 (VCD) 
Tipe Kepribadian  5.96 0.99 0.327 
(Ekstrovert) 
Interaksi -6.7 -0.79 0.432  
 
N observasi  68     68 
ρ   0.013     0.040 
R2    0.08 (8%)    0.06 (6%)   

 

 

Model 1 menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan media VCD terhadap 

peningkatan skor motivasi. Mahasiswa dengan media pembelajaran VCD rata - rata 

memiliki skor motivasi 10,38 poin lebih tinggi dari pada media OHP/T.  

Model 2 menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan media VCD terhadap 

peningkatan skor motivasi. Mahasiswa dengan media pembelajaran  VCD rata – rata 

memiliki skor motivasi 13,19 poin lebih tinggi dari pada media OHP/T. Pengaruh 

yang telah mengontrol pengaruh tipe kepribadian tersebut secara statistik bermakna 

(β= 13.19; ρ= 0.033). Karena terdapat perbedaan koefisien regresi (β) antara model 1 

dan model 2 maka dipakai model 2. 

Dengan melihat nilai R2 dari model 2 dapat diketahui bahwa variabel motivasi 

sebanyak 6% dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel media pembelajaran.  

Tabel 4.4 Hasil analisis regresi linier tentang pengaruh media pembelajaan 
terhadap motivasi belajar tanpa (model 1) dan dengan (model 2) 
mengontrol pengaruh tipe kepribadian 
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B. Pembahasan 

1. Pengaruh Penggunaan Media 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

VCD mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar (ρ= 0.013). Hasil tersebut 

menunjukkan kesesuaian dengan klasifikasi Dale (1956) bahwa semakin konkret 

pengalaman seseorang maka semakin tinggi tingkatnya. Dalam hal ini 

pengalaman belajar mahasiswa yang menggunakan media VCD lebih nyata dan 

mudah diterima, sehingga motivasi belajar akan semakin meningkat. Subagio 

(2006) mengatakan bahwa salah satu manfaat multimedia pembelajaran yaitu 

meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.  

Miarso (1984: 61) menyimpulkan bahwa kelebihan media video antara 

lain sebagai berikut: (1) memiliki semua kemampuan yang dipunyai media audio, 

visual, maupun film, (2) dapat merangkum beberapa jenis media dalam satu 

program, (3) dapat digunakan berbagai efek dan teknik yang tidak dipunyai oleh 

media lain, (4) dapat menghadirkan sumber yang sukar dan langkah, (5) 

penggunaannya tidak memerlukan ruangan yang gelap. Dengan menggunakan 

media VCD dalam pembelajaran komunitas, hal – hal yang tadinya masih abstrak 

dapat dibuat menjadi lebih konkret, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah 

dicapai.  

Hasil penelitian Setyarahayu (2008) menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran berpengaruh terhadap retensi siswa (ρ= 0.008). Hal tersebut juga 
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menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, bahwa motivasi belajar yang 

tinggi juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran.  

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan multi 

media seperti VCD sangat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa.   

2. Pengaruh Tipe Kepribadian 

Hasil penelitian untuk pengaruh variabel pengontrol tipe kepribadian 

terhadap motivasi belajar tidak signifikan (ρ= 0.327), berarti tidak ada perbedaan 

antara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert dalam meningkatkan motivasi 

belajar. Dengan kata lain tipe kepribadian apapun tidak mempengaruhi motivasi 

belajar mahasiswa. 

3. Interaksi Media dan Tipe Kepribadian 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tidak ada interaksi (ρ= 0.432) 

antara media pembelajaran dengan tipe kepribadian terhadap motivasi belajar 

mahasiswa. Hasil uji regresi linier ganda model 2 menunjukkan terdapat pengaruh 

penggunaan media VCD terhadap peningkatan skor motivasi. Pengaruh yang 

telah mengontrol pengaruh tipe kepribadian tersebut secara statistik bermakna (β= 

13,19; ρ= 0.033). Dari uji secara keseluruhan untuk pengaruh kedua variabel 

terhadap motivasi belajar masih menunjukkan signifikan dengan nilai ρ: 0,040. 

Nilai R2= 0.06 berarti variabel media pembelajaran dan tipe kepribadian dapat 

menjelaskan 6% variabel motivasi belajar, dengan kata lain variabel media dan 

tipe kepribadian dapat memprediksi sebesar 6% motivasi belajar.  
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Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

VCD tetap dapat meningkatkan motivasi belajar, sedangkan tipe kepribadian 

mahasiswa tidak mempengaruhi motivasinya. Dengan mengetahui tipe 

kepribadian mahasiswa, mungkin hanya digunakan untuk membantu cara 

belajarnya.  

Latuheru (1988: 15) menyarankan guru perlu mengusahakan agar anak 

didik dapat menggunakan sebanyak mungkin alat indera yang dimiliki. Makin 

banyak alat indera yang digunakan untuk mempelajari sesuatu, makin mudah 

diingat apa yang dipelajari. Setiap peserta didik mempunyai kecenderungan 

menggunakan alat indera yang berbeda – beda dalam pembelajaran. Dengan 

menggunakan VCD akan merangsang peserta didik menggunakan berbagai 

inderanya seperti penglihatan, pendengaran dan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan media pembelajaran VCD dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa dengan signifikan (ρ= 0.033) 

2. Tidak ada pengaruh tipe kepribadian terhadap motivasi belajar mahasiswa 

3. Tidak ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran VCD dan tipe 

kepribadian terhadap motivasi belajar mahasiswa 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan VCD dalam pembelajaran 

asuhan keperawatan komunitas berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

Penggunaan VCD yang mempunyai format komputer yang berisi gambar bergerak 

dan audio tentang asuhan keperawatan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. 

Mereka lebih dapat mengaitkan konsep yang telah diketahui dengan tujuan belajar 

dengan lebih menarik karena pembelajaran dilaksanakan dengan demonstrasi melalui 

VCD gambar yang bergerak dan penjelasan yang auditif. Oleh karena itu 

pembelajaran asuhan keperawatan komunitas akan berhasil meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dan motivasi belajarnya. Para dosen dapat menggunakan 

VCD yang sudah dikemas oleh tim. Apabila para dosen dalam pembelajaran asuhan 
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keperawatan tidak memperoleh motivasi yang tinggi, yang akhirnya hasil belajarnya 

tidak tercapai secara optimal. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh tipe kepribadian terhadap 

motivasi belajar mahasiswa. Tipe kepribadian introvert maupun ekstrovert dalam 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa tideak berbeda. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran asuhan keperawatan komunitas, para dosen tidak perlu memperhatikan 

tipe kepribadian mahasiswa, karena tidak dapat meningkatkan tercapainya 

keberhasilan pembelajaran.  

 

C. Saran 

1. Bagi institusi pendidikan, sebaiknya menyediakan fasilitas pembelajaran 

berupa media VCD yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara lebih 

konkret sehingga keberhasilan pembelajaran mudah tercapai. 

2. Bagi dosen pengajar, sebaiknya memilih media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa terutama untuk materi aplikasi. 
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