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ABSTRAK 

 
Siti Mardliyah, S 810907028. Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual (VCD) 
dan Media Audio Terhadap Pencapaian Prestasi Relajar Bahasa Arab Ditinjau 
Dari Motivasi Berprestasi Siswa (Studi Eksperimen Pada Kelas VIII di MTs N  
Karanganyar dan Kelas VIII di MTs N Gondangrejo  Tahun Pelajaran 
2008/2009). Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2009. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan media pembelajaran VCD  dengan media Audio terhadap prestasi 
belajar Bahasa Arab semester II; (2) Perbedaan pengaruh antara siswa yang 
memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan mahsiswa yang memiliki motivasi 
berprestasi  rendah terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II; (3) 
Interaksi pengaruh antara media pembelajaran (antara penggunaan media 
pembelajaran VCD dan media Audio) dan motivasi (antara siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
rendah) berpengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II. 

 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan  

Experimen dengan rancangan faktorial 2 x 2  dan penyajian data secara deskriptif 
analisis. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas VIII MTsN I Karanganyar dan  
MTsN Gondangrejo. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik cluster 
random sampling sejumlah 80 siswa terdiri dari 40 siswa untuk eksperimen dan 
40 siswa sebagai kelompok kontrol. Sedangkan teknik pengumpulan datanya 
menggunakan teknik angket dan tes. Teknik analisis data yang digunakan Teknik 
Analisis Varians (ANAVA) Dua Jalur. Sebelum dilakukan analisis, dilakukan uji 
validitas dengan korelasi Product Moment dan reliabilitas menggunakan 
Spearman Brown. Hasil uji coba penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 
penelitian adalah valid dan reliabel sebelum dilakukan uji hipotesis. 

Hasil uji hipótesis dan kesimpulan penelitian menunjukkan: (1)  terdapat 
perbedaan prestasi belajar bahasa Arab yang sifnifikan antara yang belajar  
dengan media VCD dan media AUDIO. Media VCD  menghasilkan prestasi 
belajar bahasa Arab  yang lebih tinggi dibandingkan dengan media AUDIO. harga 
P = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 
diterima. Perbedaan rata-rata antara media VCD dengan media AUDIO, hasil 
analisis menunjukkan bahwa siswa dengan media pembelajaran VCD skor rata-
rata prestasi belajar bahasa Arab sebesar 80,70, adapun untuk kelompok siswa 
dengan media pembelajaran AUDIO skor rata-rata prestasi belajar bahasa Arab 
sebesar 71,20. Dapat disimpulkan bahwa Hasil Uji prestasi belajar bahasa Arab 
siswa yang diajar dengan media VCD  lebih tinggi dari pada  media AUDIO.; (2) 
Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan prestasi belajar bahasa Arab antara 
yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi dan rendah. Siswa dengan motivasi 
berprestasi tinggi lebih baik prestasi belajar bahasa Arabnya dibandingkan siswa 
dengan motivasi berprestasi rendah. Hal ini dibuktikan dari harga P = 0,000 < 
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0,05. Hal ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak.. Hal ini berarti 
hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 diterima. Perbedaan rata-rata 
antara motivasi berprestasi tinggi dan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi skor rata-rata prestasi belajar 
bahasa Arab sebesar 78,00  adapun skor rata-rata prestasi belajar bahasa Arab 
dengan motivasi berprestasi rendah sebesar 73,90. Dapat disimpulkan bahwa skor 
prestasi belajar bahasa Arab siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih 
baik dari pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah;; (3) Terdapat 
interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap prestasi 
belajar bahasa Arab. Harga P = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis statistik 
(Ho) pertama ditolak., maka hipotesis H1 diterima. Hal berarti terdapat interaksi 
antara pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi berprestasi 
terhadap pencapaian prestasi belajar bahasa Arab. Pembelajaran dengan VCD 
sama efektifnya bagi siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi dan siswa 
yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan manusia yang cenderung meningkat dan berkembang akhir-

akhir ini, mengakibatkan manusia banyak disibukkan dengan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kebutuhan dunia dan tidak sedikit  cenderung 

mengesampingkan kehidupan  akhirat. Kenyataan tersebut telah berpengaruh pada 

dunia pendidikan Islam yang tahun-tahun terakhir ini kurang mendapat respon 

dari kalangan umat Islam sendiri. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah 

Aliyah Negeri di Karanganyar keberadaannya belum menjadi pilihan utama dalam 

memilih lembaga pendidikan. Masyarakat  masih  cenderung menyekolahkan 

putra-putrinya pada lembaga pendidikan umum. 

Akhir-akhir ini lulusan Sekolah Dasar Cenderung melanjutkan ke SMP 

Negeri dari pada ke MTs Negeri, salah satu penyebabnya antara lain karena ada 

pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. Nampaknya pelajaran Bahasa 

Arab termasuk salah satu dari pelajaran yang dianggap sulit oleh para siswa, 

terutama siswa dari Sekolah Dasar. Memang Madrasah Tsanawiyah tidak dapat 

dipisahkan dengan Bahasa Arab, sebab Bahasa Arab adalah bahasa Al Qur’an, 

dan Al Qur’an menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. 

Karena itulah maka keberadaan Madrasah Tsanawiyah seharusnya sangat 

dibutuhkan oleh umat Islam, khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sebab, 

Madrasah Tsanawiyah adalah suatu pendidikan tingkat menengah pertama yang 
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menjadikan pendidikan agama sebagai identitas kelembagaan. Pada lembaga 

tersebut diharapkan para siswa akan mendapat bekal untuk kebutuhan jasmani dan 

rohani karena di Madrasah Tsanawiyah disamping diajarkan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi layaknya Sekolah Menengah pertama, maka pendidikan Agama 

lebih banyak porsinya. Dan pendidikan agama tidak dapat lepas dari unsur bahasa 

Arab.  

Masyarakat sekarang ini banyak mengalami perubahan-perubahan sosial. 

Perubahan itu dapat diidentifikasi tiga hal, yaitu proses globalisasi, demokrasi dan 

kemajuan teknologi. Menurut Sudarwan Danim (1995: 1) mengatakan bahwa 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan, khususnya 

teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Satelit, radio, 

televise, video dan computer member arti tersendiri bagi proses komunikasi. 

Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap pendidikan serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dalam bidang pendidikan tiding 

mungkin hanya dikelola secara tradisional. Dengan pearkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut secara langsung berpengaruh dalam 

pengelolaan pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis di 

dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu manusia yang mampu 

mengahadapi berbagai perubahan dan kemajuan serta berbagai dampak 

negatifnya. Lembaga pendidikan diharapkan untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas dan mampu member bekal kepada anak didiknya untuk menghadapi 

perubahan dan kemajuan tersebut. 
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Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya menyiapkan peserta didik 

untuk menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang selalu berubah 

dengan cepat dan pluralistik. Perubahan lingkungan hidup yang cepat tersebut 

menuntut peningkatan kualitas pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar 

maupun pendidikan menengah. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berlangsung dengan cepat akan mengubah sifat-sifat pekerja dan 

ketrampilan yang diperlukan juga menuntut guru untuk selalu belajar dan 

mengembangkan diri (http : //www.depdiknas.go.id/jurnal pendidikan/2001). 

Tolok ukur keberhasilan siswa dapat ditunjukan dari prestasi belajar . 

Proses belajar mengajar terlaksana secara efektif dan efisien jika prestasi belajar 

mencapai tingkat yang optimal yang ditunjang dengan kemampuan guru di dalam 

kelas sebagai pembimbing, fasilitator, dan motifator dalam kegiatan belajar 

mengajar (Brown .2003 : 7). Keberhasilan pembelajaran akan ditentukan seberapa 

jauh pemahaman guru terhadap kurikulum dan kemampuannya dalam 

mengimplementasikan rencana yang telah dibuat sebelum pelaksanaan 

pembelajaran. Guru hendaknya memiliki kemampuan reflektif menilai dirinya 

sendiri sehubungan dengan pembelajaran di kelas. 

Kenyataan yang ada pembelajaran bahasa arab terasa sangat 

membosankan, terkadang menjadi momok bagi siswa. Siswa kurang  tertarik, 

tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurang 

bervariatifnya pembelajaran bahasa arab. Demikian pula prestasi belajar bahasa 

arab siswa di MTsN Karanganyar juga masih rendah. Faktor penyebabnya antara 

lain guru tidak memanfaatkan media dalam pembelajaran bahasa arab. Guru 
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dalam proses pembelajaran lebih banyak menanamkan teori daripada praktek 

berbahasa arab. 

Proses pembelajaran di sekolah guru memiliki peranan  yang sangat 

penting dan sangat strategis. Guru tidak sekedar mentranformasikan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan saja, akan tetapi juga 

mentranformasikan dan mengembangkan nilai-nilai, dalam rangka 

mentransformasikan ilmu dan nilai  dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan 

media yang tepat. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam proses pembelajaran adalah media audio visual. Media 

audio visual merupakan media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan 

pesan secara kongkrit, sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep 

dari materi dalam pembelajaran Bahasa Arab. Pembelajaran yang 

mempergunakan media audio visual diharapkan dapat menumbuhkan motivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  

Cara menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik secara efektif 

diawali dari mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik 

antara lain : 1) Untuk berbuat sesuatu demi kegiatan itu sendiri, 2) untuk 

menyenangkan hati orang lain, 3) untuk berprestasi (achievement), dan 4) untuk 

mengatasi kesulitan. Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah melalui 

metode mengajar yang bervariasi, memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyalurkan keinginan belajarnya, penggunaan media pembelajaran, dan lain-

lain. Secara umum siwa akan termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses 
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pembelajaran bila peserta didik melihat situasi pembelajaran cenderung 

memuaskan dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.  

Media pembelajaran merupakan faktor eksternal yang ikut 

mempengaruhi hasil belajar Bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran, istilah 

media pembelajaran dan media pendidikan sering digunakan secara bergantian. 

Menurut Oemaar Hamalik (1996 :1), media pendidikan adalah suatu bagian 

integral dari proses pendidikan di sekolah, karena itu suatu bidang yang harus 

dikuasai oleh setiap guru professional.  Berkaitan dengan media pembelajaran ada 

beberapa prinsip yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih media 

pembelajaran, yaitu : fungsional, tersedia, murah dan menarik (Depdiknas 2004 

:39), agar pembelajaran Bahasa Arab yang terasa sulit bagi siswa menjadi lebih 

menarik dan terasa mudah, maka digunakan media Audio Visual (VCD).  

Sesuai dengan berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

sekarang dilaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan 

pengembangan dari Kurikulum 2004 diharapkan pembelajaran mengacu pada 

kompetensi yang akan di capai dan diperlukan oleh siswa. Orientasi pembelajaran 

bukan lagi pada hasil melainkan pada proses. Kompetensi yang dimaksud adalah 

perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc. Ashan (Mulyasa, 2002 dalam buku 

KTSP oleh M.Joko Susilo) mengemukakan bahwa kompetensi : “… is a 

knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which 

become part of his or her being to the exent he or she can satisfactory perform 

particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, 
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kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah manjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya. 

Oleh karena banyaknya komponen mempengaruhi keefektifan proses 

pembelajaran, maka pada penelitian ini mengangkat judul Pengaruh 

Penggunaan Media Audio Visual (VCD) dan Media Audio Terhadap 

Pencapaian Prestasi Belajar Bahasa Arab Ditinjau dari Motivasi Berprestasi 

Siswa (Studi Eksperimen Pada Kelas VIII di MTs N I Karanganyar dan 

Kelas VII di MTs N II Mojogedang Tahun Pelajaran 2008/2009). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran di sekolah sebagian besar guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat teacher centered, dengan 

gaya mengajar yang monoton dan kurang bervariasi serta jarang 

memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Para siswa tidak diberi kesempatan untuk berperan secara aktif dalam proses 

belajarnya, karena proses pembelajaran Bahasa Arab yang diterapkan di 

Madrasah Syanawiyah masih menganut model pembelajaran tradisional, yaitu 

duduk, mendengarkan, mencatat dan menghafal. 
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3. Rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran Bahasa Arab diidentifikasi 

karena siswa belum mempunyai motivasi berprestasi  yang tinggi. 

4. Media pembelajaran turut mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar pada 

umumnya, sehingga perlu diteliti pengaruhnya terhadap mata pelajaran Bahasa 

Arab. 

5. Penggunaan media VCD, berpengaruh positif terhadap preatasi belajar pada 

umumnya, sehingga perlu diadakan penelitian tentang pengaruh tersebut 

terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta memperhatikan 

permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Masalah penggunaan media VCD dan media Audio pada pembelajaran Bahasa 

Arab di Madrasyah Tsanawiyah. 

2. Masalah motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasyah Tsanawiyah. 

3. Interaksi antara media pembelajaran (antara penggunaan media pembelajaran 

VCD dan media Audio) dan motivasi ( antara siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Arab.   
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D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran VCD  

dengan media Audio terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi dengan mahsiswa yang memiliki motivasi berprestasi  

rendah terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh antara media pembelajaran (antara 

penggunaan media pembelajaran VCD dan media Audio) dan motivasi            

(antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah) berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Bahasa Arab semester II? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui : 

1. Ada perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran VCD  dengan 

media Audio terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dengan mahsiswa yang memiliki motivasi berprestasi  rendah terhadap 

prestasi belajar Bahasa Arab semester II. 
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3. Ada interaksi pengaruh antara media pembelajaran (antara penggunaan media 

pembelajaran VCD dan media Audio) dan motivasi (antara siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah) berpengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

semester II. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam penggunaan media pembelajaran 

yang lebih efektif, praktis, variatif dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran Bahasa Arab. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi : 

a. Guru  

Dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru dalam 

mengefektifkan proses pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

media audio visual secara tepat dan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

b. Siswa 

Bagi para siswa dengan hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan prestasi belajara bahasa arab dalam mengikuti pembelajaran 

selama guru mampu menggunakan media pembelajaan secara tepat. 
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c. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah dengan hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa 

Arab di sekolah dengan cara mendorong untuk menggunakan media 

pembelajaran yang tepat, sehingga kepala sekolah akan memfasilitasi 

sarana dan prasarana secara memadai yang dapat digunakan guru sebagai 

media pembelajaran 

 

 

 

 

d. Peneliti 

Bagi peneliti lain dengan hsil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan keilmuan bidang bahasa arab dan memberikan dorongan untuk 

melakukan penelitian sejenis secara lebih intensif, lebih luas dan 

mendalam. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Hakikat  Media Pembelajaran  
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Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi 

dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication 

Technology / AECT) di Amerika (Setijadi, 1994 : 211) membatasi media sebagai 

segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi.Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino (2005 : 9) menyatakan bahwa : 

A medium (plurl media ) is a means of communication and source of 
information. Derived from the Latin Word meaning “between”, the term 
refer to anything that carries information between a source and receiver. 
Example include video, television, diagrams. Printed material, computer 
program and instructors. These are considered instructional purpose. The 
purpose of media to facilitate communication and learning 

 

Suatu medium (jamak media) adalah pengertian dari sebuah komunikasi 

dan sumber informasi. Diperoleh dari kata latin yang artinya “antara” istilah ini 

mengacu pada segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi antara sumber 

dan penerima. Contoh meliputi video, televisi, diagram. Hasil cetakan, program 

computer dan instruktur. Semua media ini menyediakan pesan tentang 

pembelajaran yang dimaksud. Tujuan media untuk memudahkan komunikasi dan 

proses belajar. Depdiknas (2004 :38)media pembelajaran pada dasarnya 

merupakan alat bantu yang dimanfaatkan guru dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara siswa dan guru dalam proses pembelajaan. 

Media pembelajaran merupakan peralatan yang dapat digunakan atau 

tidak digunakan , tergantung dari tujuan instruksional, keadaan awal siswa secara 

actual, materi pelajaran, prosedur didaktis dan bentuk pengelompokan siswa. 
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Tersedianya sejumlah media pembelajaran memberikan sejumlah alternative 

kepada guru untuk memilih alat mana yang paling sesuai dengan mengingat 

keuntungan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Abdul Rahman 

Sastradi (1998 : 19) ikut menyinggung masalah media pembelajaran dalam upaya 

peningkatan pembelajaran sastra sekolah. Menurutnya sebagian besar guru tidak 

menggunakan media pembelajaran seperti yang diharapkan oleh konsep media 

pembelajaran yang inovatif. Guru menganggap yang dimaksud media itu ialah 

papan tulis, kelengkapan buku paket dan sebagainya. 

Dari pendapat di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran saja. Kuranglah tepat apabila 

guru-guru di Madrasah Tsanawiyah menggunakan media pembelajaran sebagai 

wakil dirinya dalam mengajar. Artinya, tidaklah tepat apabila guru tidak mengajar 

dengan alasan cukup diwakili dengan media yang mutakhir di kelas dan siswa 

dapat belajar sendiri. Perlu diingat bahwa peran guru di kelas tidak hanya sebagi 

pengajar yang bertugas mentransfer ilmu pengetahuan bagi siswa, tetapi lebih luas 

lagi. Guru berfungsi sebagi pembimbing, pendidik dan pengajar. Ketercapaian 

tujuan pembelajaran di kelas tidak hanya tergantung pada media pembelajaran 

saja, tetapi yang lebih utama adalah guru itu sendiri dalam mengajar.  

Briggs mengatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan peran serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film 

bingkai adalah contoh-contohnya. Adapun menurut Gagne, media dalam berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar 

(Arief S. sadiman, Rahardjo, Anung Haryono dan Rahardjito, 1996 : 6). 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran atau disebut juga dengan alat Bantu belajar adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk merangsang dan mendorong pencapaian tujuan 

pembelajaran. Kehadirannya merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

dapat menunjang lancarnya komunikasi antara guru dan siswa atau antara siswa 

dengan siswa. Media pembelajaran diharapkan dapat menjembatani pemikiran 

antara guru dengan siswa agar apa yang disampaikan guru semakin jelas. 

Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan di antaranya 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. 

1) Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Dalam pengertian teknologi pendidikan, media atau bahan sebagai 

sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional di samping pesan, 

orang, teknik latar dan peralatan. Pengertian media ini masih sering dikacaukan 

dengan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak (software) berisi 

pesan atau informasi pembelajaran yang biasanya disajikan dengan 

mempergunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras (hardware) 

sendiri merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung pada 

media tersebut (AECT, 1977). Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam 

khazanah pendidikan seperti ilmu cetak-mencetak, tingkah laku (behaviorisme), 

komunikasi, dan laju perkembangan teknologi elektronik, media dalam 
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perkembangannya tampil dalam berbagai jenis format (modul cetak, film, televisi, 

film bingkai, film rangkai, program radio, video, komputer, dst.) masing-masing 

dengan ciri-ciri dan kemampuannya sendiri. Dari sini kemudian timbul usaha-

usaha penataannya, yaitu pengelompokan atau klasifikasi menurut kesamaan ciri 

atau karakteristiknya. Beberapa contoh usaha ke arah pengertian media tersebut 

antara lain adalah: 

a) Menurut Rudy Bretz 

Bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, yaitu: 

suara, visual dan gerak.Visual sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu gambar, 

garis (line graphic) dan simbol yang merupakan suatu tampilan dari bentuk 

yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping itu Bretz juga 

membedakan antara media siar (telecommunication) dan media rekam 

(recording) sehingga terdapat 8 klasifikasi media: 1). media audio visual 

gerak, 2). media audio visual diam, 3). media audio semi-gerak, 4). media 

audio gerak, 5). media visual diam, 6). media semi-gerak, 7). media audio dan 

8). media cetak. 

 

 

b) Menurut Duncan 

Semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya 

investasinya, semakin sulit pengadaannya, tetapi juga semakin umum 

penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin 

sederhana perangkat media yang digunakan biayanya akan lebih murah, 
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pengadaannya lebih "mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, namun 

lingkup sasarannya lebih terbatas. 

c) Menurut Briggs 

Lebih mengarah kepada karakteristik menurut rangsangan yang dapat 

ditimbulkannya daripada dari medianya sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan 

tersebut dengan karakteristik peserta diklat. Briggs mengidentifikasi 13 

macam media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu : 

objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran 

terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film, 

televisi dan gambar.  

d) Menurut Gagne 

Tanpa menyebutkan jenis dari, masing-masing medianya, Gagne membuat 7 

macam pengelompokan media, yaitu : benda untuk didemonstrasikan, 

komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara dan 

mesin belajar. 

 

 

 

e) Menurut Schram (1977) 

Ada media rumit dan mahal (big media) dan media sederhana dan murah 

(little media). Atau juga kelompok media massal, media kelompok dan media 

individual. 
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2) Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Ciri khas suatu media pembelajaran berbeda menurut tujuan atau 

pengelompokannya. Ciri-ciri media dapat dilihat menurut kemampuan 

membengkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman. Ciri-ciri media dapat juga dilihat menurut ciri-ciri dari fisiknya , 

lingkup sasarannya dan kemudian control oleh pemakai. Secara umum ciri-ciri 

media pembelajaran : 

a) Media dapat diraba, dilihat, didengar dan dapat diamati melalui panca indera 

b) Media pembelajaran digunakan untuk komunikasi dalam pembelajaran antara 

guru dan murid 

c) Merupakan semacam alat bantu pembelajaran, baik di dalam maupun di luar 

kelas. 

d) Media pembelajaran mengandung aspek sebagi alat dan teknik yang sangat 

erat pertaliannya dengan metode mengajar (Arief S Sadiman, et al.1996 : 18) 

 

3) Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Azhar Arsyad (2001 : 78-83) bahwa dalam memilih media, 

perlu memperhatikan : a) Kejelasan maksud dan tujuan pemilihan; b) Sifat dan 

ciri-ciri media yang akan dipilih; c) Adanya sejumlah media yang dapat 

dibandingkan. Karena dalam pemilihan media pada dasarnya adalah proses 

pengambilan keputusan  dari beberapa alternative pemecahan yang di tuntut 

tujuan, kecuali itu prinsip-prinsip tersebut jug aterdapat norma atau patokan yang 

akan dipakai dan digunakan pada proses pemilihan tersebut. Proses pemilihan 
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media pembelajaran tidak sama dengan pemilihan buku pegangan dalam 

pembelajaran. Dengan rumus-rumus yang telah pasti, perlu memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan siswa yang akan diajar. Menurut Wilkinson (1984 : 

48) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, 

antara lain :a)tujuan; b) ketepatgunaan; c)keadaan siswa; d)ketersediaan; dan 

e)biaya. Kriteria pemilihan media menurut Dick dan Carey (1978 :202)adalah : 

One of the most interesting and challenging decisions in the instructions 
design process is the selection of the medium or media that will be used 
deliver the instruction. The decision is dependent upon a thorough 
knowledge of what is being taught, how it is to taught, how it will be 
tested and who will be the learners 

 

(salah satu keputusan yang paling menarik dan menantang dalam proses 

rancangan pembelajaran adalah pemilihan medium atau media yang akan 

digunakan untuk mengantarkan pembelajaran. Keputusan tersebut tergantung 

pada materi apa yang akan diajarkan bagaimana mengajarkan, bagaimana 

evaluasinya dan siapa yang belajar). 

Menurut Dick dan Carey dalam Arif S . Sadiman, et al (1996 : 45) 

disamping kesesuaian dengan tujuan belajar penggunaan media juga perlu 

mempertimbangkan keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya dapat digunakan dimana pun 

dengan peralatan yang ada disekitar dan kapanpun dengan mudah dapat 

dipindahkan. Dengan demikian, hakikat dari pemilihan media ini pada akhirnya 

adalah keputusan untuk memakai, atau mengadaptasikan media yang 

bersangkutan. Proses pemilihan media merupakan hal yang rumit dan sukar 
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sehingga perlu memiliki bekal pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat teknis dan administratif. 

Selain hal-hal diatas, bila harus menangani suatu sistem besar, maka hal 

itu akan memaksanya untuk memperhatikan biaya, tersedianya sumber tenaga 

manusia, dan sumber yang bersifat teknis serat hubungan antara investasi yang 

diinginkan dengan sumber dan kebutuhan yang lebih luas dari keseluruhan sistem 

tadi. Prosedur pemilihan media yang terpenting adalah menghubungkan isi dan 

tujuan pembelajaran dengan beberapa karakteristik pilihan media tersebut. Dari 

pemilihan media ini diharapkan seorang guru dapat menjadi evaluator. Anderson 

(1987 : 21) menyatakan “bila menggunakan media pembelajaran, peranan guru 

biasa ini berubah menjadi pengamat pelajaran, administrator, pembimbing dan 

supervisor”. Menurut Oemar hamalik (1994 : 6) guru harus terampil memilih dan 

menggunakan media dengan baik. Adapun pendekatan pemilihan media 

pembelajaran menurut Oemar Hamalik (2003 : 202) ada dua cara :  

a) Dengan cara memilih media yang tersedia di pasaran yang dapat di beli guru 
dan langsung dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini 
sudah tentu membutuhkan banyak iaya untuk membeli, lagi pula belum tentu 
media ini cocok untuk penyampaian bahan pelajaran dengan kegiatan belajar 
yang dilakukan siswa. 

b) Memilih beardasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya 
yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan 
bahan pelajaran yang hendak disampaikan. 

 
Dewasa ini pendekatan kedua ini banyak digunakan oleh guru-guru, 

dengan pertimbangan bahan pelajaran yang akan disampaikan serta kegiatan-

kegiatan belajar  yang dilakukan oleh siswa. Kecocokan terhadap kedua hal ini 

menjadi dasar pertimbangan  apakah suatu media dipilih atau tidak dipilih. Guru 
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hanya memilih media pembelajaran yang bermanfaat dan tidak memilih media 

yang tidak terpakai. Di samping itu, segi ekonomi dan hambaatan-hambatan 

praktis yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru juga menjadi dasar 

pertimbangan. Faktor lainnya adalah faktor efektifitas komunikasi dalam 

kaitannya dengan siswa, bahan pelajaran, dan tujuan yang hendak dicapai, 

merupakan dasar pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan media 

pembelajaran.  

 

4) Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar  

interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih 

efektif dan efisien. Dengan menggunakan media pembelajaran siswa lebih mudah 

dalam belajar. Siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti 

pembelajaran. Konsep motifasi dari John M, Keller yang dikenal dengan model 

ARCS (Attention, Relevance, confidence, Satisfaction). Driscoll, 1994 : 312-317, 

adalah upaya untuk membantu memudahkan siswa dalam belajar. Dampak 

penggunaan media pebelajaran kaitannya dengan konsep ARCS adalah sebagai 

berikut: 1)Atensi, dengan menggunakan media pembelajaran siswa memiliki 

atensi dan keinginan untuk mempelajari sesuatu. 2)Relevansi, siswa mengakui 

bahwa materi pelajaran ada kaitannya dengan dirinya dan memenuhi kebutuhan 

tertentu. 3)Konfidensi, siswa percaya bahwa materi pelajaran mampu dipelajari 

secara efektif.4) Kepuasan, siswa merasa puas dalam belajar sehingga tumbuh 
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keinginan untuk selalu belajar. Secara lebih khusus ada beberapa manfaat media 

yang lebih rinci.  

Kemp dan Dayton dalam Aristo Rahadi (2003 : 15-19) mengidentifikasi 

beberapa manfaat media dalam pembelajaran : 

a) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap 

suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran 

yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada 

siswa secara seragam. Setiap siswa yang melihat atau mendengar uraian suatu 

materi pelajaran melalui media yang sama, akan menerima informasi yang 

sama persis yang diterima oleh siswa-siswa lain. Dengan demikian, media 

juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa 

dimanapun mereka berada. 

b) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Dengan berbagai potensi yang dimilkinya, media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami 

maupun manipulasi. Materi pelajaran yang di kemas melalui program media, 

akan lebih jelas, lengkap, dan menarik. Dengan media, bahkan materi sajian 

bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa, merangsang siswa bereaksi 

baik secara fisik maupun emosional. Pendeknya, media dapat membantu guru 

untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan 

tidak membosankan. 

c) Proses Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 
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Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan siswa 

melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. 

Tanpa media, seorang guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah 

kepada siswa. 

d) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

Keluhan yang selama ini sering di dengar dari guru adalah selalu kekurangan 

waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan 

banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya 

tidak harus terjadi jika guru dapat memenfaatkan media secara maksimal. 

Misalnya tanpa media seorang guru tentu saja akan menghaiskan banyak 

waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses 

terjadinya gerhana matahari. Padahal dengan bantuan media visual, topik ini 

dengan cepat dan mudah dijelaskankepada anak. Biarkanlah media 

menyajikan materi pelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh guru 

secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara 

maksinal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media, guru 

tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab hanya 

dengan sekali sajian menggunakanmedia, siswa akan lebih mudah memahami 

pelajaran. 

 

e) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, 

tetapi juga membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan 
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utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi ferbal dari guru saja, siswa 

mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu 

diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami 

sendiri melalui media, maka pemahaman siswa pasti akan lebih baik. 

f) Media memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja. 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa, kapan pun dan dimana pun, 

tanpa tergantung pada keberadaan seorang guru. Program-program 

pembelajaran audio visual, termasuk program pembelajaran menggunakan 

computer, memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara 

mandiri, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Penggunaan media akan 

menyadarkan siswa betapa banyak sumber-sumber belajar yang dapat mereka 

manfaatkan untuk belajar. Perlu kita sadari bahwa alokasi waktu belajar di 

sekolah sangat terbatas, waktu terbanyak justru dihabiskan siswa di luar 

lingkungan sekolah. 

g) Media dapat menumbuhkan sikap positip siswa terhadap materi dan proses 

belajar. 

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari 

sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kebiasaan siswa untuk belajar dari 

berbagai sumber tersebut, akan bisa menanamkan sikap kepada siswa untuk 

senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. 
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h) Merubah peran guru kearah yang lebih posistif dan produltif 

Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang guru bukan lagi  menjadi 

satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Seorang guru tidak perlu menjelaskan 

seluruh materi pelajaran, karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan 

demikian, guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk membri perhatian 

kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar 

siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar dan lain-lain. 

 

Heinich, Molenda, Russelll dan Smaldino (1996 : 28) menyatakan : 

“One the most important roles of  media is to serve as a catalyst for change 
in the whole instructional inferonment. The effective use of media demands 
that instructor be better organized in advance, think through there 
objectives, alter the everyday classroom routine, and evaluate broadly to 
determine the impact of instruction on mental ability as, feeling, values, 
interpersonal skills, and motor skills”. 

 

(Satu dari peran paling penting media adalah menyajikan/hadir sebagai katalis 

bagi perubahan di dalam keseluruhan lingkungan pembelajaran. Penggunaan 

media secara efektif menuntut  pengajar lebih tertata dengan baik, berpikir 

mengenai tujuan pembelajaran, merubah rutinitas kelas tiap hari dan 

mengevaluasi tiap kelas untuk menentukan pengaruh dari pembelajaran terhadap 

kemampuan mental, rasa, norma/nilai, kemampuan interpersonal dan kemampuan 

motorik).  

 

b. Hakikat  Media Audio Visual (VCD) Sebagai Media Pembelajaran 

Media Audio merupakan media elektronik. Pengaruh media elektronik 

sebagai hasil pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai 
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kehidupan semakin kuat, termasuk di bidang pendidikan. Pemanfaat media 

elektronik sebagi media dalam kegiatan pembelajaran sudah sejak lama 

dilakukan oleh pemerintah maupun sekolah bersama orang tua siswa, namun 

pemanfaatan media pembelajaran tersebut masih belum berdaya guna dan 

berhasil guna karena berbagai hal, seperti pengadaan program perangkat lunak 

media pendidikan sangat terbatas. Ketrampilan menggunakan dan membuat 

program masih rendah, ketrampilan mengoperasikan dan merawat perangkat 

keras masih belum memadai (Endang Sunarya, 1996 : 65). Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah media audio visual (VCD) dan 

media Audio. Melalui media ini seseorang tidak hanya melihat atau mengamati 

sesuatu melainkan sekaligus mendengarkan sesuatu yang di visualisasikan. 

Media ini termasuk jenis media audio visual.  

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memilih media pembelajaran 

VCD untuk membantu pembelajaran bahasa arab yang diajarkan oleh guru. 

Media VCD merupakan media pembelajaran yang disajikan melalui unsur-

unsur lambang auditif (suara) dan lambing-lambang visual (gambar), serta 

gerak. (Arief s. Sadiman, Rahardjo, Anung Haryono, dan Rahardjito, 1996 : 49) 

Video Sebagai media audio-visual yang menampilkan gerak, semakin lama 

semakin populer di dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat 

fakta (kejadian/peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya cerita, 

sinetron); bisa bersifat informatif, educatif maupun instruksional. Sebagian 

besar tugas film dapat digantikan oleh video. Tapi ini tidak berarti bahwa video 

akan menggantikan kedudukan film. Masing-masing mempunyai kelebihan dan 
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keterbatasannya sendiri. Dengan alat perekam dan pemutar video, penonton bisa 

merekam acara TV yang dikehendaki, dan bisa diprogram otomatis waktu 

perekamannya. Dapat diputar berulang-ulang kapan saja. Demonstrasi yang 

sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya.  

Kemampuan kamera video untuk membuat rekaman lebih dekat ke 

obyek yang lagi bergerak atau. obyek yang berbahaya seperti harimau (teknik 

lensa kamera dengan telelens atau zoom in atau big close up). Ada gambar gerak 

tertentu bisa di "beku" kan/stop motion untuk diamati dengan seksama. Hal ini 

tergantung keinginan pengajarnya. Ruangan terang/ digelapkan. 

 

2. Motivasi Berprestasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam belajar, dan 

banyak ahli pendidikan yang memberikan batasan tentang motivasi. Istilah 

motivasi berasal dari bahasa latin “movere”  yang berarti menggerakan. Mc. 

Donald dalam Syariful Bahri Djamarah (2002:114) menyatakan bahwa 

“Motivation is energy change within the person characterized by affective arousal 

and antivipatory goal reactions”. Motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu 

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik, karena seseorang 

mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya maka seseorang mempunyai motivasi 
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yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk 

mencapainya. 

Menurut Sartain dalam Ngalim Purwanto (2002:65) motivasi atau 

dorongan diartikan sebagai berikut : 

“ Motivasi atau dorongan adalah untuk pernyataan yang kompleks di 
dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu 
tujuan (goal) atau perangsang (incentive). Tujuan (goal) adalah yang 
menentukan atau membatasi tingkah laku organisme itu. Jika kita 
tekankan ialah fakta atau obyeknya, yang menarik organisme itu, maka 
kita pergunakan istilah “perangsang” (incentive).  
 

Dari pendapat di atas maka yang dimaksud motivasi berprestasi dalam 

penelitian ini sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh tim pengampu 

mata kuliah KWU, UNS (2003: 45) bahwa motivasi berprestasi adalah suatu 

dorongan yang dimiliki siswa untuk selalu bekerja keras, tangguh, tidak mudah 

putus asa, berorientasi ke masa depan, menyenangi tugas yang memiliki tingkat 

kesulitan sedang-sedang saja, menyukai balikan yang cepat dan efisien mengenai 

prestasinya dan mandiri. 

 

b. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Sehubungan dengan fungsi motivasi terhadap suatu perbuatan, Sardiman 

(2004:85) menguraikan pendapatnya sebagai berikut: 

a. Mondorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
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b. Menemukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian 

dengan harapan dapat tulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak 

akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, 

sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Sardiman di atas jelas bahwa 

motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

berguna bagi tercapainya suatu tujuan. Seseorang siswa yang akan menghadapi 

ujian dan meninginkan meraih prestasi belajar tinggi, tentu ia akan belajar lebih 

giatt dan tidak hanya akan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain saja. 

 

c. Jenis-jenis motivasi 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah 

motivasi merupakan hal yang penting. Setidaknya para siswa harus memiliki 

motivasi untuk kegiatan belajar akan berhasil baik apabila anak yang bersngkutan 

mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi yang menyebabkan siswa melakukan 

kegiatan belajar dapat timbul dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut Suryadi Suryasubrata (1998:72) membedakan 

motivasi menjadi dua yaitu motivasi interistik dan motivasi eksterinsik.  
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Motivasi interinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang bersangkuatan tanpa rangsangan maupun bantuan orang lain. Sedangkan 

motivasi eksterinsik adalah motivasi yang timbul oleh oleh rangsangan dari luar 

diri seseorang, biasanya oleh orang lain. Diantara kedua motivasi tersebut 

motivasi interinsik umumnya lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk 

belajar daripada motivasi eksterinsik. Apabila motivasi interinsik mempunyai sifat 

yang lebih penting, maka perlu ditumbuhkan agar timbul keinginan untuk belajar 

pada diri siswa, tetapi penumbuhan motivasi ini dikarenakan oleh hal-hal lain 

seperti takut dimarahi guru, orang tua, takut dihukum, malu pada teman dan 

sebagainya. 

Apabila motivasi dalam diri siswa timbul karena  takut dimarahi guru, 

orang tua, takut dihukum, malu pada teman dan sebagainya serta keinginan siswa 

hanya didiasari oleh faktor-faktor tersebut maka motivasi yang mendorong belajar 

itu timbul atas dasar keterpaksaan, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal. 

Sebaliknya jika keinginan dan usaha belajar datang dari diri sendiri maka harapan 

untuk mencapai hasil yang mencerminkan kemampuan dapat dioptimalkan. 

 

d. Prinsip-Prinsip Motivasi  

Dari berbagai motivasi yang berkembang, Keller dalam Driscoll 

(1994:313) mengemukakan bahwa “proposed four condition for motivation that 

must be met to have a motivated learner. These correspond to each of four letter 

in the acronym, ARCS (Attention, Relevence, Confidence, Satisfaction)”. Di dalam 

model yang dikemukakan ada empat kategori kondisi motivasional yang harus 
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diperhatikan yaitu (1) perhatikan (Attention), (2) Relevensi (Relevence), (3) 

Kepercayaan diri (Confidence), dan (4) Kepuasaan (statisfaction). Adapun 

masing-masing prinsip motivational tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut 

ini : 

1) Perhatikan (Attention) 

Memperhatikan perhatian siswa merupakan keharusan bagi pengajar 

dalam proses pembelajaran. Perhatian siswa muncul didorong rasa ingin tahu. 

Oleh karena itu, rasa ingin tahu mendapat rangsangan sehingga siswa akan 

memberikan perhatian. Pemberian rangsangan tersebut dapat melalui elemen-

elemen yang baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, kontradiktif atau kompleks. 

Menurut Suciati & Prasetya Irawan (2001:56) strategi untuk merangsang 

perhatian siswa adalah : a) Gunakan metode penyampaian yang bervariasi; b) 

Gunakan media untuk melengkapi penyampaian materi; c) Bila dirasa tepat 

gunakan humor dalam presentasi meskipun dalam penyajian materi yang serius; 

d) Gunakan peristiwa nyata, anekdot dan contoh-contoh untuk memperjelas 

konsep yang diutarakan; dan e) Gunakan teknik bertanya yang melibatkan siswa. 

2) Relevensi (Relevence) 

Relevensi menunjukan adanya hubungan materi pelajaran dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Keller dalam 

Driscoll (1994:315) “Relevance, in its most general sense, refers to those things 

which we perceive as instrumental in meeting needs and statisfying personal 

desires, including the accomplishment of personal goal”. Relevensi pada 

umumnya, mengacu pada seseuatu yang menganggap sebagai alat dalam 
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memenuhi kebutuhan dan mememuaskan keinginan seseorang termasuk 

ketrampilan mencapai tujuan. Penerapan prinsip relevensi merupakan suatu upaya 

agar motivasi peserta didik terpelihara dengan menggangap apa yang dipelajari 

memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang 

dipegang.  

3) Kepercayaan diri (Confidence) 

Rasa percaya diri siswa perlu ditumbuhkan, agar dapat meningkatkan 

harapan untuk berhasil. Peserta didik perlu dimotivasi dengan sebuah 

keapercayaan bahwa peserta didik akan sukses dalam pembelajaran tersebut. Hasil 

dari motivasi terhadap peserta didik diharapkan akan meningkatkan prestasi 

belajar yang dicapai peserta didik. Merasa diri paling kompeten atau mampu 

merupakan potensi untuk dapat berinteraksi positif dengan konsep self-efficiency. 

Konsep tersebut dinamakan self-effisiency  karena berhubungan dengan keyakinan 

pribadi bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tugas yang 

menjadi syarat keberhasilan. 

Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah motivasi akan meningkat 

sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Harapan ini seringkali 

dipengaruhi oleh pengalaman sukses di masa lampau, dengan demikian ada 

hubungan spiral antara pengalaman sukses dan motivasi. Motivasi dapat 

menghasilkan ketekunan yang membawa prestasi (keberhasilan), dalam 

selanjutnya pengalaman sukses tersebut akan memotivasi siswa untuk 

mengerjakan tugas berikutnya. 

4)  Kepuasaan (statisfaction) 
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Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan 

kepuasaan, dan peserta didik akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai 

tujuan. Kepuasaan karena mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang 

akan diterima siswa yaitu prestasi baik.  Untuk meningkatkan dan memelihara 

motivasi peserta didik, pengajar dapat menggunakan pemberian penguatan 

(reinforcement) berupa pujian dan kesempatan bagi siswa. 

 

3. Prestasi Belajar Bahasa Arab 

a. Bahasa Arab 

Pengertian Bahasa Arab menurut Syekh Musthafa Al Ghulayani (Jamiud 

Durusil Arabiyah )dalam H. Ma’mun Effendi Nur,(2006 : 6) menjelaskan bahwa 

Bahasa Arab adalah susunan kata atau kalimat yang digunakan bangsa Arab untuk 

mengemukakan maksud kehendak mereka. Dengan demikian yang dimaksud 

dengan Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa arab untuk 

mengemukakan maksud dan kehendaknya dan sebagai alat komunikasi di 

kalangan mereka. Sedangkan pengertian belajar bahasa arab secara umum dapat 

dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.  

Adapun pengertian pembelajaran Bahasa Arab adalah suatu kegiatan 

tentang bahasa Arab yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah 

laku siswa berubah lebih baik. (Drs. Zaenuri Sirodj,  2006 : 1)Penggunaan istilah 

pembelajaran sebagai ganti dari pengajaran telah cukup lama dipakai dalam dunia 
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pendidikan. Menurut para pakar pendidikan, praktek mengajar di sekolah-sekolah 

pada umumnya lebih berpusat pada guru. Artinya bila guru mengajar ia lebih 

mempersiapkan dirinya supaya berhasil dalam menyampaikan materi pelajaran, ia 

harus menguasai materi, menguasai metode mengajar, penggunaan media, 

melakukan evaluasi dll. Dr. Muhammad Abdul Qadir menyatakan bahwa guru 

yang sukses pada hakekatnya adalah mempunyai suatu metode yang dapat 

menyampaikan pelajaran pada siswa dengan cara yang paling mudah, walaupun 

guru mempunyai banyak materi akan tetapi tidak mempunyai metode yang baik, 

maka ia akan tidak akan sukses dalam mengajarnya (Dr. Muhammad Abdul Qadir 

,2006 : 2). 

Sistem Pembelajaran bahasa arab adalah Suatu metode yang tersusun 

secara teratur dan menyeluruh dari berbagai bagian. Pengajaran/ pembelajaran 

adalah suatu usaha yang bersifat sadar tujuan, dengan sistematis terarah pada 

perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik (Winarno Surahmadi, 

1970 :1 2). Sistem pengajaran/pembelajaran adalah suatu metode yang tersusun  

secara teratur dan menyeluruh dalam usaha mencapai tujuan kedewasaan anak 

didik. Dan jika dikaitkan dengan pengajaran /pembelajaran bahasa arab adalah 

suatu metode yang tersusun secara teratur dan menyeluruh dalam usaha mencapai 

tujuan kedewasaan anak didik khususnya pada pelajaran bahasa arab. 

Tujuan mempelajari Bahasa Arab, Segala usaha yang dilakukan manusia 

tidak pernah lepas dari tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dengan bahasa 

arab, Sehubungan dengan itu menurut Mulyanto Sumaaryadi dalam Zainuri Sirojd 

(2006 : 2) mengatakan :”Tujuan mempelajari Bahasa Arab adalah untuk dapat 
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memahami buku yang ditulis dengan Bahasa Arab”. Mahmud Yunus dalam 

bukunya Metodik Khusus Bahasa Arab menjabarkan tentang tujuan mempelajari 

bahasa arab sebagai berikut: 1) Supaya paham dan mengerti apa-apa yang dibaca 

dalam shalat dengan pengertian yang mendalam; 2) Supaya mengerti dalam 

membaca Al Qur’an sehingga dapat mengambil petunjuk dan pelajaran dari 

padanya; 3) Supaya dapat belajar ilmu Agama Islam dalam buku-buku yang 

banyak dikarang dalam Bahasa Arab, seperti ilmu tafsir, Hadits, Fiqih dan 

sebagainya; 4) Supaya pandai berbicara dan mengarang dalam Bahasa Arab, 

untuk berhubungan untuk berhubungan dengan kaum muslimin di luar negeri, 

karena Bahasa Arab sebenarnya bahasa umat islam di seluruh dunia, bahkan 

bahasa arab menjadi bahasa ilmiah. 

Materi Pokok  Pelajaran Bahasa Arab, dalam Kurikulum 2006 yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa mata pelajaran Bahasa 

Arab untuk Madrasah Tsanawiyah hanya dipaparkan tentang Standar Kompetensi 

, Kompetensi Dasar dan Materi Pokok. Materi Pokok Pelajaran Bahasa Arab 

untuk MTs/SMP meliputi : 

a). Kosa kata     ( رداتالمف) 

b). Tata bahasa/Struktur  (دالقواع)   

c). Membaca   (راءةالق) 

d). Berbicara   (وارالح) 

e). Menulis     (اءة  انشالكتاب) 

Agar memperoleh hasil yang optimal dalam pembelajaran Bahasa Arab, 

guru, pengampu atau pembimbing harus pandai memilih metode, strategi dan 
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model pembelajaran serta menggunakan media yang tepat dalam menyampaikan 

materi. Hal ini juga harus ditunjang oleh sarana yang memadai dan minat yang 

kuat dari siswa itu sendiri. 

 

b. Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Menurut Winkel (1982 : 101) prestasi belajar adalah bukti usaha yang 

telah di capai. Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil yang telah 

dicapai seseorang setelah ia melakukan sesuatu kegiatan belajar. Herman Hudoyo 

(1990:107) menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan proses aktif dalam 

memperolah pengalaman baru sehingga memperolah perubahan tingkah laku. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, pada tengah atau akhir semester, guru 

melakukan evaluasi. Dari evaluasi ini dapat diketahui tingkat penguasaan masing-

masing siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Hasil  evaluasi ini 

merupakan prestasi siswa dalam proses belajar mengajar selama satu semester. 

Jadi hasil evaluasi tersebut merupakan indikator dari prestasi belajar siswa. 

   

 

 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati (2008 ) 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati ini memperkuat 

teori-teori pembelajaran kooperatif khususnya dengan menggunakan media VCD 

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



dan Gambar. Pendekatan kooperatif bermedia VCD memberikan keuntungan 

yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dasar siswa. Dengan 

pendekatan ini diharapkan guru dapat menarik minat siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan bahasan dan dihubungkan dengan 

peristiwa sehari-hari. Disamping itu dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan 

kreatif sehingga mampu berpikir secara ilmiah dan dapat menemukan konsep-

konsep ekonomi itu sendiri. 

 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Sukatni (2008 : 112) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sukatni adalah untuk 

mengetahui interaksi strategi pembelajaran dan kemandirian siswa terhadap 

pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran kimia siswa kelas X SMA Negeri 

Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan. Adanya interaksi yang 

signifikan antara strategi pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap 

pencapaian kompetensi belajar kimia. 

 

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratnasari (2009) 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratnasari ini memperkuat 

teori-teori pembelajaran kooperatif khususnya dengan menggunakan media VCD 

dan Bagan. Pendekatan kooperatif bermedia VCD memberikan keuntungan yaitu 

dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dasar siswa. Dengan 

pendekatan ini diharapkan guru dapat meningkatkan kemandirian siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan bahasan dan 
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dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Disamping itu dapat mendorong siswa 

untuk lebih aktif dan kreatif sehingga mampu berpikir secara ilmiah dan dapat 

menemukan konsep-konsep ekonomi itu sendiri. 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Penggunaan media VCD lebih baik daripada penggunaan media audio 

terhadap pencapaian prestasi belajar Bahasa Arab . 

Pemanfaatan media video/CD yang berupa audio visual akan lebih cepat 

dalam transfer pengetahuan, hal ini disebabkan karena peserta didik dilatih, 

dimotivasi, dalam proses pembelajaran secara lebih aktif yang memaksimalkan 

peran indera penglihatan sekaligus indera pendengaran siswa, sehingga 

pemahaman kognitif, afektif dan psikomotorik akan berlangsung lebih lama, 

dibanding pembelajaran media audio yang hanya menggunakan indera 

pendengaran saja. Dengan berbagai potensi yang dimilkinya, media VCD dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara 

alami maupun manipulasi sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar Bahasa Arab. 

 

2. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi belajar tinggi mempunyai 

prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai 

motivasi berprestasi belajar rendah. 

Selain penggunaan media belajar VCD, kompetensi belajar prestasi 

belajar Bahasa Arab juga dipengaruhi oleh motivasi berprestasi. Siswa yang 
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mempunyai motivasi berprestasi tinggi mempunyai prestasi belajar bahasa Arab 

yang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai prestasi belajar bahasa Arab 

rendah. 

3. Interaksi pengaruh antara media pembelajaran (antara penggunaan 

media pembelajaran VCD dan media Audio) dan motivasi (antara siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah) berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Dalam kaitannya dengan interaksi antara media pembelajaran, bermedia 

VCD dan motivasi berprestasi siswa terhadap pencapaian prestasi belajar Bahasa 

Arab. Penggunaan media dalam pembelajaran di kelas ditinjau dari motivasi 

berprestasi, peneliti akan melihat sejauh mana interaksi antara penggunaan media 

dengan motivasi berprestasi siswa terhadap pencapaian prestasi belajar Bahasa 

Arab, karena keberhasilan belajar tidak saja ditentukan oleh faktor dari dalam diri 

siswa, tetapi juga dari faktor luar, penggunaan media VCD dan penggunaan media 

Audio dalam pembelajaran merupakan faktor luar dari  siswa, sedangkan motivasi 

berprestasi siswa merupakan faktor dari dalam diri siswa. Interaksi antara media 

pembelajaran dan motivasi berprestasi diduga mampu meningkatkan pencapaian 

prestasi belajar Bahasa Arab.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada media VCD, siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi akan memberikan prestasi belajar Bahasa 

Arab yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah. 

Pada pembelajaran yang menggunakan media Audio, siswa dengan motivasi 
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berprestasi yang berbeda akan memberikan prestasi belajar Bahasa Arab yang 

sama. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga ada Pengaruh Penggunaan 

Media Audio Visual (VCD) dan Media Audio Terhadap Pencapaian Prestasi 

Belajar Bahasa Arab Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Siswa. Dan penulis  

gambarkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

  
Penggunaan Media (A) 

Motivasi Berprestasi (B) Penggunaan Media 

VCD (A1) 

Penggunaan Media 

Audio (A2) 

Motivasi berprestasi tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Motivasi berprestasi rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

Keterangan: 

A1B1 : kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi yang diberi perlakuan penggunaan media VCD. 

A1B2  :  kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah yang diberi perlakuan penggunaan media VCD. 

A2B1  : kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi yang diberi perlakuan penggunaan media Audio. 

A2B2  : kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah yang diberi perlakuan penggunaan media Audio. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori diatas, akan diajukan rumusan hipotesis, antara 

lain : 

1. Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran VCD  dengan 

media Audio terhadap prestasi belajar Bahasa Arab semester II. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dengan mahsiswa yang memiliki motivasi berprestasi  rendah terhadap 

prestasi belajar Bahasa Arab semester II. 

3. Terdapat interaksi pengaruh antara media pembelajaran (antara penggunaan 

media pembelajaran VCD dan media Audio) dan motivasi (antara siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah) berpengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

semester II.   

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu  Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Karanganyar. 

Jalan Monginsidi Karanganyar Surakarta Telp. 0271495540.  

2. Waktu Penelitian. 
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Sesuai dengan masalah yang penulis teliti, maka waktu yang 

direncanakan dalam penelitian ini terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai 

dengan Mei 2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Alokasi Waktu Penelitian 

Tahun 2009 Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Persiapan Penelitian      
a. Pengajuan Masalah X     
b. Penyusunan Proposal X     
c. Pengurusan Perizinan X     
d. Pembuatan Instrumen  X    
e. Uji coba instrument  X    

2. Pelaksanaan Penelitian      
a. Pengukuran Motivasi 

Siswa 
  X   

b. Pemberian Treatment   X   
c. Pengukuran Prestasi 

Belajar Bahasa  Arab 
   X  

d. Pengelolaan Data    X  
3. Penyusunan Laporan     X 
 

 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Mengenai penelitian eksperimen, Suhairsimi Arikunto (2002:3) 

menyatakan bahwa “Penelitian eksperimen merupakan suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi faktor-faktor yang lain yang bisa 

menganggu”. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1994:49) “ 

Bereksperimen ialah mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat suatu hasil”. 
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Dengan demikian, dalam penelitian eksperimen peneliti dengan sengaja 

memberikan perlakuan tertentu dengan tujuan untuk mengetahui akibat dari 

perlakuan tersebut. 

Mengenai tujuan penelitian eksperimen, Suryadi Suryabrata (2004:88) 

mengemukakan bahwa : 

“ Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan 
saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau 
lebih kelompok eksperimen, satu atau lebih kondisi perlakuan dan 
memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol 
yang tidak dikenai kondisi perlakuan”. 
 

C. Desain Penelitian dan Variabel Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian eksperimen membutuhkan desain 

eksperimen. Sudjana (2002:1) mengemukakan bahwa “Desain eksperimen 

merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen 

dilakukan, supaya data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan 

membawa kepada analisis obyektif dan kumpulan yang berlaku untuk persoalan 

yang sedang dibahas”. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, karena 

bertujuan mengetahui pengaruh dari penerapan penggunaan media Audio Visual 

(VCD) ditinjau dari motivasi berprestasi. Berkaitan dengan itu, rancangan paling 

tepat adalah menggunakan rancangan faktorial 2 x 2. Rancangan tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 : Rancangan Penelitian Faktorial 2 x 2 
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Penggunaan Media (A) 

Motivasi Berprestasi (B) Penggunaan Media 

VCD (A1) 

Penggunaan Media 

Audio (A2) 

Motivasi berprestasi tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Motivasi berprestasi rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

Keterangan: 

A = media pembelajaran 

A1 = media pembelajaran Audio Visual (VCD) 

A2 =  media pembelajaran Audio 

B = motivasi berprestasi siswa 

B1 = motivasi berprestasi tinggi 

B2 = motivasi berprestasi rendah 

A1B1     =  kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yang 

diberi perlakuan penggunaan media VCD. 

A1B2 = kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah yang 

diberi perlakuan penggunaan media VCD. 

A2B1  = kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yang 

diberi perlakuan penggunaan media Audio. 

A2B2  = kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah yang 

diberi perlakuan penggunaan media Audio. 

 

2. Variabel Penelitian 
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Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu (1) variabel bebas 

pertama (X
1

) adalah media pembelajaran Audio Visual (VCD) dan media 

pembelajaran Audio ini merupakan variabel aktif atau variabel yang dimanipulasi. 

(2) variabel kedua (X 2 ) adalah tingkat motivasi berprestasi siswa, yang dibedakan 

dalam motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah, ini merupakan 

variabel atribut atau variabel yang diukur, tetapi tidak dimanipulasi secara 

eksperimental, namun dimasukan dalam desain penelitian untuk dijadikan variabel 

moderator, sehingga dapat dilihat interaksinya dengan variabel aktif dalam 

mempengaruhi variabel terikat, (3) variabel terikat (Y) adalah prestasi belajar 

Bahasa Arab. 

  

3. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas variabel tersebut, dapat dijelaskan definisi 

operasional sebagai berikut ; 

a. Media Pembelajaran Audio Visual (VCD) 

Media VCD dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan 

dan warna, baik secara alami maupun manipulasi yang memaksimalkan 

peran indera penglihatan dan pendengaran siswa sehingga diharapkan akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa Arab. 

b. Media Pembelajaran Audio  

Media Audio hanya menampilkan informasi melalui suara, baik secara 

alami maupun manipulasi yang memaksimalkan hanya peran indera 
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pendengaran siswa akan berpengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa 

Arab. 

c. Motivasi Berprestasi Siswa 

Dorongan individu dalam mencapai kesuksesan belajar, dengan 

membandingkan prestasi belajar sendiri baik sebelum sesudah dan 

membandingkan dengan prestasi orang lain dengan didasarkan pada empat 

kategori kondisi motivasional yang harus diperhatikan yaitu (1) perhatikan 

(Attention), (2) Relevensi (Relevence), (3) Kepercayaan diri (Confidence), 

dan (4) Kepuasaan (statisfaction). 

d. Prestasi Belajar 

Merupakan hasil yang dicapai siswa dalam melakukan suatu kegiatan yang 

kompleks (kegiatan belajar) dengan adanya perubahan tingkah laku 

sebagai interaksi antara stimulus dan respon yang berupa kecakapan, 

sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat dalam Bahasa Arab. 

 

 

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2008:115) “Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang datanya akan dianalisa. 
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Dalam penelitian ini populasi untuk kelompok eksperimen adalah seluruh 

siswa MTs Negeri I Karanganyar Kelas VII Tahun Pelajaran 2008/2009 yang 

terdiri dari 6 kelas dengan masing-masing kelas memiliki jumlah siswa sebanyak 

40 siswa.  

Sedangkan populasi untuk kelompok kontrol adalah seluruh siswa MTs 

Negeri II Mojogedang Kelas VII Tahun Pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 6 

kelas dengan masing-masing kelas memiliki jumlah siswa sebanyak 40 siswa.  

 

2. Sampel 

Suharsimi Arikunto (2006:117) menyatakan bahwa “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dari kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi. Dalam 

penelitian ini sebagai sampelnya adalah siswa MTs Negeri I Karanganyar Kelas 

VII.1  Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagai sampel eksperimen yang akan 

diberikan perlakuan berupa media pembelajaran Audio Visual (VCD). 

Sedangkan untuk sampel kelompok kontrol adalah siswa MTs Negeri II 

Mojogedang Kelas VII.1 Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan pertimbangan bahwa 

media pembelajaran yang biasa digunakan adalah media Audio. 

Kedua kelompok tersebut sudah sepadan untuk dijadikan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol karena faktor kesamaan dari kualitas guru, 

kualitas pengelolaan proses belajar mengajar, kualitas fasilitas.  

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

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



Dalam pengambilan sampel Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (1999: 

110-118) mengemukakan bahwa “pada dasarnya ada dua macam teknik sampling 

yaitu teknik random sampling dan non random sampling”. Menurut Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi (188:118) “Dalam suatu penelitian orang boleh 

menggunakan teknik kombinasi”. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 

dengan teknik kombinasi yaitu mengkombinasikan teknik random dan non 

random, yaitu purposive cluster random sampling. Penulis  menggunakan teknik 

purposive sampling karena teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau 

sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik 

purposive sampling  digunakan untuk memilih atau menentukan siswa MTs 

Negeri I Karanganyar Kelas VII.1  Tahun Pelajaran 2008/2009 yang akan menjadi 

kelompok eksperimen dan siswa MTs Negeri II Mojogedang Kelas VII.5 Tahun 

Pelajaran 2008/2009 kelompok kontrol. Teknik cluster random sampling 

digunakan untuk memilih kelas secara acak. 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan 

suatu alat tertentu. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat 

diperlukan dalam suatu penelitian. Tanpa adanya ketepatan, maka data yang 
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diperoleh dalam penelitian tidak akan menghasilkan data yang baik dan akurat 

untuk dihitung. 

1. Instrumen 

Menurut Suhairsimi Arikunto (2006:136) “Instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga hasilnya mudah diolah”.Untuk memperoleh data 

yang dipakai sebagai penunjang dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara 

sebagai berikut : 

a. Angket 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (1999:76) “ Angket adalah 

suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau 

bidang yang akan diteliti”. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada 

responden (orang-orang yang akan diselidiki). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert, dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1) Untuk menggali informasi tentang diri responden. 

2) Memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang dinilai paling 

sesuai dengan keadaan dirinya. 

3) Memudahkan dalam penelitian, karena skor telah ditentukan terlebih dahulu 

sesuai dengan tingkatannya. 
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Skala Likert mempunyai 5 kategori jawaban yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak memiliki pilihan, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun penskoran 

atas 5 kategori jawaban tersebut adalah : 

1) Skoring untuk item postitif dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Sangat Setuju   : Skor 5 

2. Setuju    : Skor 4 

3. Tidak Mempunyai Pilihan : Skor 3 

4. Tidak Setuju   : Skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju  : Skor 1 

2) Skoring untuk item negatif dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Sangat Setuju   : Skor 1 

2. Setuju    : Skor 2 

3. Tidak Mempunyai Pilihan : Skor 3 

4. Tidak Setuju   : Skor 4 

5. Sangat Tidak Setuju  : Skor 5 

 

Angket ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang variable 

bebas X2 yaitu motivasi berprestasi terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Jumlah 

butir-butir angket adalah 40 butir. Dengan demikian skor total terendah adalah 40 

dan skor tertinggi adalah 200. 

b. Tes 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan 

berbahasa Arab. Instrumen tes berbentuk tes obyektif. 
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Tes obyektif berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban dan 

masing-masing soal hanya mempunyai satu jawaban yang benar. Penskoran tes 

obyektif dilakukan dengan cara bila jawaban benar diberi skor 1 dan bila jawaban 

salah diberi skor 0, jumlah butir soal 40 butir soal. Tes prestasi belajar untuk 

mengukur variable terikat (Y) yaitu prestasi belajar bahasa Arab. 

 

2. Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang disebarkan kepada responden, harus diuji coba terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah instrument valid dan reliable atau tidak. Uji coba 

instrument dilakukan pada siswa MTs N I Karanganyar Kelas VII yang tidak 

termasuk dalam kelas eksperimen. 

a. Uji Validitas  dan Reliabilitas Instrumen Angket 

1) Uji Validitas Angket 

Untuk menghitung validitas butir angket dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment  dari Pearson dengan rumus : 
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(Suharsimi Arikunto,2006 :137) 

dimana: 

rxy : koefisien korelasi produk momen 

X : skor butir soal 

Y : skor total 

XY  : jumlah (X) (Y) 
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N : banyaknya pengamatan atau banyaknya subyek 

Angka hasil r xy  dibandingkan dengan tabel korelasi  Product Moment  

dengan taraf signifikansi 5 %. Butir soal dikatakan valid jika r-hitung > r-tabel. 

  

2) Uji Reliabilitas Instrumen 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik koefisien 

korelasi alpha dengan rumus : 
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dimana : 

ir  : koefisien reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

2
bs  : jumlah varians butir 

2
ts  : varians total 

(Suharsimi Arikunto,1996:191) 

 

 

 

3) Hasil Uji Coba 

Hasil Uji validitas dan Reliabilitas butir soal angket motivasi berprestasi 

adalah sebagai berikut : 

a) Instrumen motivasi berprestasi, Butir soal yang di drop atau yang tidak valid 

adalah nomor 3, 5, 8, 14, 17, 19,20, 22,23, 27, 33. 
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b) Instrumen motivasi berprestasi, jumlah butir yang valid adalah 24 dari 35 butir 

soal. Dengan demikian skor total terendah adalah 24 dan skor tertinggi adalah 

120 

c) Koefisien reliabilitas soal angket motivasi berprestasi adalah 0,831, jadi dari 

koefisien angket motivasi berprestasi dapat dikatakan reliabel. (lampiran 4) 

 

b. Uji Validitas  dan Reliabilitas Instrumen Tes 

1) Uji Validitas Tes Obyektif 

Untuk mengui validitas instrument yang berupa tes obyektif 

menggunakan validitas isi yaitu dengan melihat kisi-kisi soal. Namun sebelum 

menguji validitas instrument perlu menguji validitas butir terlebih dahulu. Dalam 

menguji validitas butir soal perlu menganalisi butir soal terlebih dahulu yaitu 

dengan menganalisis tingkat kesukaran, daya beda dan efektivitas distraktor. 

Selanjutnya menguji validitas butir soal dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment  dari Pearson dengan rumus : 
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(Suharsimi Arikunto,2006 :137) 

dimana: 

rxy : koefisien korelasi produk momen 

X : skor butir soal 

Y : skor total 

XY  : jumlah (X) (Y) 
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N : banyaknya pengamatan atau banyaknya subyek 

Angka hasil r xy  dibandingkan dengan tabel korelasi  Product Moment  

dengan taraf signifikansi 5 %. Butir soal dikatakan valid jika r-hitung > r-tabel. 

 

2) Uji Reliabilitas Tes Obyektif 

Reliabilitas pada tes prestasi belajar Bahasa Arab ini dicari dengan 

menggunakan rumus Spearman-Brown sebagai berikut: 
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(Suharsini Arikunto, 2006 : 93) 

Keterangan : 

 r11 = koefisien reliabilitas instrumen 

2
1

2
1r  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

 Dalam penelitian ini soal tes dikatakan reliabel  jika r11 ≥ 0,70 

 

 

 

3) Indeks Kesukaran Soal dan Indeks Daya Beda 

Obyektivitas tes diperoleh apabila pelaksanaan tes terstandar dari unsur-

unsur subyektif. Untuk menghindari dari unsur subyektif, tes disusun dalam 

bentuk tes obyektif dan konsisten serta mudah dalam penilaian. Obyektivitas tes 
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diuji dengan menganalisis butir soal untuk mengetahui taraf  kesukaran dan daya 

beda. 

a) Prosedur untuk menentukan indeks kesukaran butir soal untuk instrumen ini 

adalah: 

(1) Membuat tabulasi skor butir dan skor total setiap responden. 

(2) Menentukan jenjang skor perolehan menurut besarnya skor total 

jawaban, dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 

(3) Menentukan jumlah responden untuk masing-masing kelompok baik 

kelompok tinggi maupun rendah (penentuan jumlah masing-masing 

kelompok 50% dari jumlah seluruh responden diambil dari atas 

merupakan kelompok tinggi lalu sisanya 50% diambil dari bawah 

adalah kelompok rendah). 

b) Menentukan indeks kesukaran butir soal dengan rumus sebagai berikut : 

P(naskah ujian) = 
N

bå  

Keterangan : 

P : tingkat kesukaran naskah soal 

B : tingkat kesukaran butir soal 

N : jumlah butir soal 

Dalam penelitian ini soal tes dikatakan baik atau memadai jika 0,2 ≤ P ≤ 0,8 

 

c) Menentukan indeks daya beda/diskriminasi menggunakan rumus : 

T

BbBa
D

5,0

-
=  
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Keterangan : 

D  : daya beda 

Ba : jumlah kelompok atas yang menjawab benar 

Bb : jumlah kelompok bawah yang menjawab benar 

T : jumlah peserta tes (bila jumlah peserta tes ganjil, maka T = jumlah peserta  

  tes kurang satu) 

Dalam penelitian ini butir soal dikatakan mempunyai daya pembeda yang  

baik  jika D ≥ 0,3. 

 

4) Hasil Try Out 

Hasil yang diperoleh dari analisis validitas dan reliabilitas uji coba 

instrumen adalah sebagai berikut : 

a. Butir soal angket yang di drop atau yang tidak valid adalah nomor 5, 11, 14, 

16, 20, 25, 35 

b. Instrumen prestasi belajar bahasa arab, jumlah butir yang valid adalah 33 dari 

40 butir soal. Dengan demikian skor total terendah adalah 0 (0 :3,3 x10) dan 

skor tertinggi adalah 100 (33 :3,3 x 10).  

c. Reliabiltas instrumen prestasi belajar bahasa arab adalah 0,908 (reliabel) 

d. Tingkat kesukaran instrumen prestasi belajar bahasa arab adalah 0,72 atau 

kategori sedang. (lampiran 4) 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Praanalisis 
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Uji praanalisis dilakukan untuk membuktikan bahwa variansi antara 

sekolah MTsN I Karanganyar dan MTsN II Mojogedang adalah sama. Uji 

Pranalisis dihitung dengan menggunakan rumus Uji-t, Rumus Uji-t dihitungan 

dengan bantuan komputer statistik SPSS 12 for windows dengan rumus yaitu  

Langkah-langkah pengujian: 

a. Hipotesis 

H0 : 21 mm =  (rata-rata kedua populasi seimbang) 

H1 : 1 2m m¹ (rata-rata kedua populasi tidak seimbang) 

b. Tingkat signifikansi : 05,0=a  

Daerah Kritik: Tolak H0 jika 0,025;118 0,025;1182, 270 atau 2, 270t t t t< - = - > =  

c. Statistik Uji. 

1 2

1 2

1 1
p

x x
t

s
n n

-
=

+
 

dengan:  

( ) ( )2 2
1 1 2 22

1 2

1 1

2p

n s n s
s

n n

- + -
=

+ -  

Keterangan: 

1x  = Rata-rata kelompok pertama. 

2x  = Rata-rata kelompok kedua. 

2
1s  = Variansi kelompok pertama. 

2
2s  = Variansi kelompok kedua. 

n1  = Cacah anggota kelompok pertama. 

n2  = Cacah anggota kelompok kedua. 

2
ps  = Variansi gabungan. 

ps  = Standar deviasi gabungan 

1m  = rataan kelompok pertama. 
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2m  = rataan kelompok kedua. 

(Sudjana, 2005: 239). 

 

2. Uji Persyaratan 

Sebelum menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti melakukan uji 

persyaratan mengenai varians terlebih dahulu. Uji prasyarat ini digunakan untuk 

mengetahui normalitas dan homogenitas varians populasi agar analisis data 

dengan menggunakan analisis varians (anava) dapat diterapkan. 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui normalitas dari sebaran data peneliti yang diperoleh, 

maka dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus kolmogorov smirnov pada 

tctcf uigpifimcpui α = 0.05. Rumus Kolmogorov Smirnov dihitungan dengan 

bantuan komputer statistik SPSS 12 for windows dengan rumus : 

 

di mana  merupakan indikator fungsi, sama dengan 1 jika X i ≤ x sama 

dengan 0 dan sebaliknya.  Kolmogorov-Smirnov statistik untuk suatu fungsi 

distribusi kumulatif F (x) : 

 

 

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika harga signifikansi 

amatan lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan (p > 0,05); maka asumsi 

normalitas data terpenuhi. (dikutip dari Stephens, MA (1974).  "EDF Statistik 
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untuk Kebaikan dari Fit dan Beberapa Perbandingan". Journal of the American 

Statistical Association 69: 730-737. Doi: 10.2307/2286009 dalam 

http://su.wikipedia.org/wiki/Uji_Kolmogorov-Smirnov, tanggal : 27 April 2009) 

 

b. Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas varians populasi, maka peneliti menggunakan 

wli Lgvgpg pcdc tctcf uigpifimcpui α = 0.05, Rwmwu Levene dihitungan dengan 

bantuan komputer statistik SPSS 12 for windows dengan rumus : 

 

 di mana  

 W adalah hasil test;  

 k adalah jumlah kelompok yang berbeda contoh milik,  

 N adalah jumlah total sampel,  

 N i adalah jumlah sampel dalam grup i th,  

 Y i j adalah nilai dari j th sampel dari i th grup,  

 dengan  the median kelompok i,  

 yang berarti semua Z i j,  

 yang berarti dari Z i j i untuk grup.  
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Yang penting dari W adalah diuji terhadap F (α, k - 1, N - k) di mana M 

adalah quantile dari tes M distribusi, dengan k - 1 dan N - k nya derajat 

kemerdekaan, dan α yang dipilih adalah tingkat signifikansi (biasanya 0,05 atau 

0,01).  Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika harga signifikansi 

amatan yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan (p > 0,05) ); maka 

asumsi homogenitas variansi terpenuhi. (dikutip dari Levene, H. (1960).  

Contributions ke dalam dan Statistik Probability: Essay in Honor dari Harold 

Hotelling, I. Olkin dkk.  eds., Stanford University Press, hal.  278-292 dalam  

(http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org, 

tanggal : 27 April 2009) 

 

3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam pengolahan data digunakan teknik 

analisis variansi atau ANAVA dengan bantuan komputer statistik SPSS 12 for 

windows. Teknik ANAVA dipergunakan dalam analisis data ini karena dapat 

dipakai untuk menguji perbedaan dua mean atau lebih. Rumus statistik yang 

digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik F. Uji lanjut setelah hipotesis 

nol interaksi ditolak dengan menggunakan teknik uji Scheffe.  Adapun kriteria 

pengambilan keputusan adalah jika harga signifikansi yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi (0,000 < 0,05) menunjukan perbedaan pengaruh yang signifikan (P < 

a  , maka Ho ditolak; P > a  , maka Ho diterima). Hipotesis Statistik yang 

diajukan adalah : 

a. Ho : µPMV = µPMA 
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 H1 : µPMV > µPMA 

b. Ho : µMBT = µMBR 

Ho : µMBT > µMBR 

c. Ho : PM x MB = 0 

H1 : PM x MB ≠ 0 

Keterangan :  

PMV  : Penggunaan Media VCD dalam Pembelajaran  

PMB  : Penggunaan Media Audio dalam Pembelajaran 

KBT  : Motivasi Berprestasi Tinggi 

KBR  : Motivasi Berprestasi Rendah 

PM  : Penggunaan Media 

KB : Motivasi Berprestasi Belajar 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat 

dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam 

penelitian ini dapat penulis jelaskan perlakuannya sebagai berikut : 

1. Pra Treatment 

a. Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diberikan materi pokok yang 

sama,  

b. Masing-masing kelompok diajarkan materi Bahasa Arab Kelas VIII 

dengan media pembelajaran yang berbeda. Kelompok eksperimen 
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menggunakan Media audio visual (VCD) dan kelompok kontrol 

menggunakan media audio. 

c. Waktu treatment untuk masing-masing kelompok adalah sama, yaitu 

sebanyak 12 jam pelajaran, yang akan dilangsungkan selama 6 x dimana 

waktu yang tersedia untuk satu jam pelajaran adalah 45 menit. 

2. Pelaksanaan Treatment 

Prosedur yang digunakan dalam menggunakan metode problem solving 

didasari oleh pendapat M. Sobry Sutikno, (2004:66) meliputi : 

a. Kegiatan pra instruksional 

b. Kegiatan instruksional 

c. Kegiatan evaluasi 

d. Kegiatan tindak lanjut 

Dari masing – masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Kegiatan pra instruksional 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkondisikan kesiapan belajar dan 

memotivasi berprestasi siswa. Kegiatan apersepsi dilakukan dengan 

memberitahukan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan bahan pengajaran 

(pokok-pokoknya), serta informasi kegiatan belajar, yakni tugas individual 

dan tugas diskusi kelompok. 

b. Kegiatan instruksional 

Dalam kegiatan instruksional , melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab 

dengan menggunakan media VCD dan media Audio. 

c. Kegiatan evaluasi 
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Melalui pengamatan atau observasi, pengajar menilai kegiatan belajar siswa, 

baik kegiatan individu maupun diskusi kelompok. Untuk menilai hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa, pengajar mengajukan pertanyaan lisan atau tulisan 

mengenai bahan pengajaran yang telah dipelajari oleh siswa. 

d. Kegiatan Tindak Lanjut 

Bagi siswa yang belum memahami materi Bahasa Arab diberikan tambahan 

pelajaran, diberikan tugas lain seperti melihat VCD pembelajaran Bahasa 

Arab di laboratorium sekolah. 

3. Pasca treatment 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan tes prestasi 

belajar Bahasa Arab yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan 

siswa dalam menyelesaikan masalah yang ada pada materi soal Bahasa Arab. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu media pembelajaran, motivasi berprestasi dan prestasi belajar. Pada 
bab ini akan disajikan deskripsi data hasil penelitian, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, serta keterbatasan 
penelitian. Data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan diagram. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan teknik Analisis Variansi (ANAVA), dan uji lanjut setelah hipotesis nol interaksi ditolak dengan 
menggunakan teknik uji Scheffe. 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

 Berikut ini disajikan secara berturut-turut gambaran deskripsi data 

mengenai Hasil uji prestasi belajar bahasa Arab, melalui media pembelajaran 

VCD terhadap siswa dengan motivasi berprestasi tinggi dan rendah maupun yang 

bermedia AUDIO baik terhadap siswa yang mempunyai motivasi berprestasi 

tinggi dan rendah. Data lengkap rangkuman hasil uji prestasi belajar bahasa Arab 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 :  Besaran-besaran statistik yang diperlukan 

Media  

Pembelajaran 

 

Motivasi  

Berprestasi   

Media 

Pembelajaran 

VCD 

(A1) 

Media 

Pembelajaran 

AUDIO 

 (A2) 

 

Total 

N 20 20 40 

∑x 1680 1440 3120 

∑x2 141528 104306 245834 

MPT 

(B1) 

X 84 72 78 

N 20 20 40 

∑x 1548 1408 2956 

∑x2 120104 99620 219724 

MPR 

(B2) 

X 77,4 70,4 73,9 

N 40 40 80 

∑x 3228 2848 6076 

∑x2 261632 203926 465558 

X 80,7 71,2 151,9 

Total 
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Keterangan : 
  
N = Besar Sampel 

∑x = Jumlah Skor 

∑x2 = Jumlah Skor Kuadrat 

X = Skor Rata-rata 

 

1. Hasil Uji Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan Media 

Pembelajaran VCD Secara Keseluruhan  (A1) 

Dari hasil  analisis mengenai prestasi belajar bahasa Arab dengan media 

pembelajaran VCD  diketahui bahwa: n = 40, skor tertinggi = 92,00 dan skor 

terendah = 70,00 sehingga rentangannya = 22,00. Berdasarkan perhitungan 

statistik dasar yang dibantu dengan program SPSS, diperoleh rerata = 80,70 

simpangan baku = 5,39. Distribusi frekuensi skor prestasi belajar bahasa Arab 

dengan media pembelajaran VCD dapat  dilihat pada histogram pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 : 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan penggunaan 
media pembelajaran VCD secara keseluruhan 

 
 
 

2. Hasil Uji Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan Media 

Pembelajaran AUDIO Secara Keseluruhan  (A2) 

Dari hasil  analisis mengenai prestasi belajar bahasa Arab dengan media 

pembelajaran AUDIO  diketahui bahwa: n = 40, skor tertinggi = 79,00 dan skor 

terendah = 60,00 sehingga rentangannya = 19,00. Berdasarkan perhitungan 

statistik dasar yang dibantu dengan program SPSS, diperoleh rerata = 71,20 

simpangan baku = 5,43. Distribusi frekuensi skor prestasi belajar bahasa Arab 

dengan media pembelajaran VCD dapat  dilihat pada histogram pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan penggunaan 
media pembelajaran Audio secara keseluruhan 

 
3.  Hasil Uji Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan Motivasi 

Berprestasi Tinggi Secara Keseluruhan (B1) 

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab pada 

kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi diketahui bahwa: n = 40, skor 

tertinggi = 92,00 dan skor terendah = 60,00 sehingga rentangannya = 32,00. 

Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program SPSS, 

diperoleh rerata = 78,00 simpangan baku = 7,96. Distribusi frekuensi skor prestasi 

belajar bahasa Arab pada kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi   

dapat  dilihat pada histogram pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 
Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan motivasi 

berprestasi tinggi  secara keseluruhan 
 
 
 
 

4. Hasil Uji Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan Motivasi 

Berprestasi  Rendah  Secara Keseluruhan  (B2) 

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab pada 

kelompok siswa dengan motivasi berprestasi rendah diketahui bahwa: n = 40, skor 

tertinggi = 84,00 dan skor terendah = 60,00 sehingga rentangannya = 24,00. 

Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program SPSS, 

diperoleh rerata = 73,90 simpangan baku = 5,72. Distribusi frekuensi skor prestasi 

belajar bahasa Arab pada kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi   

dapat  dilihat pada histogram pada gambar  4.4 
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Gambar 4.4 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan motivasi 
berprestasi rendah  secara keseluruhan 

 

 

5.  Hasil Uji Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia VCD Pada Siswa Yang 

Memiliki Motivasi Berprestasi Tinggi (A1B1)  

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia 

VCD pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi  diketahui bahwa: n = 

20, skor tertinggi = 92,00 dan skor terendah = 77,00 sehingga rentangannya = 

15,00. Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program 

SPSS, diperoleh rerata = 84,00  simpangan baku = 4,63. Distribusi frekuensi skor 

uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia VCD pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi  dilihat pada histogram pada gambar 4.5 
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Gambar 4.5 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan kombinasi 
perlakuan penggunaan media pembelajaran AUDIO dan motivasi 

berprestasi tinggi 
 

6. Hasil Uji Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia VCD Pada Siswa Yang 

Memiliki Motivasi Berprestasi Rendah (A1B2)  

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia 

VCD pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi  diketahui bahwa: n = 

20, skor tertinggi = 84,00 dan skor terendah = 70,00 sehingga rentangannya = 

14,00. Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program 

SPSS, diperoleh rerata = 77,40  simpangan baku = 3,90. Distribusi frekuensi skor 

uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia VCD pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah  dilihat pada histogram pada gambar 4.6 
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Gambar 4.6 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan kombinasi 
perlakuan penggunaan media pembelajaran VCD dan motivasi berprestasi 

rendah 
7. Hasil Uji Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia AUDIO Pada Siswa 

Yang Memiliki Motivasi Berprestasi Tinggi (A2B1) 

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia 

AUDIO pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi  diketahui bahwa: n 

= 20, skor tertinggi = 79,00 dan skor terendah = 60,00 sehingga rentangannya = 

19,00. Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program 

SPSS, diperoleh rerata = 72,00  simpangan baku = 5,74. Distribusi frekuensi skor 

uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia AUDIO pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi  dilihat pada histogram pada gambar 4.7 

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



AUDIO-Tinggi

80,0

77,5

75,0

72,5

70,0

67,5

65,0

62,5

60,0

AUDIO-Tinggi
F

re
q

u
e

n
c
y

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 5,74  

Mean = 72,0

N = 20,00

 
Gambar 4.7 

Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan kombinasi 
perlakuan penggunaan media pembelajaran AUDIO dan motivasi 

berprestasi tinggi 
 

8. Hasil Uji Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia AUDIO Pada Siswa 

Yang Memiliki Motivasi Berprestasi Rendah (A2B2)  

Dari hasil  analisis mengenai uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia 

AUDIO pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah  diketahui bahwa: 

n = 20, skor tertinggi = 78,00 dan skor terendah = 60,00 sehingga rentangannya = 

18,00. Berdasarkan perhitungan statistik dasar yang dibantu dengan program 

SPSS, diperoleh rerata = 70,4  simpangan baku = 5,11. Distribusi frekuensi skor 

uji prestasi belajar bahasa Arab bermedia AUDIO pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah dilihat pada histogram pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 
Grafik Histogram skor prestasi belajar bahasa Arab dengan kombinasi 

perlakuan penggunaan media pembelajaran AUDIO dan motivasi 
berprestasi rendah 

 

B.  Uji Persyaratan Analisis 

Sehubungan dengan jenis data yang terkumpul dari pelaksanaan 

eksperimen berupa data interval atau dapat juga disebut ratio, maka teknik analisis 

data yang cocok adalah teknik statistik parametrik. Teknik tersebut dapat 

digunakan bila data memenuhi persyaratan analisis. Syarat-syarat tersebut adalah: 

diambil secara acak, berdistribusi normal, dan berasal dari populasi yang sama 

(mempunyai varian yang homogen).  Oleh karena itu data hasil penelitian harus 
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diuji terlebih dahulu dengan teknik statistik yang sesuai, kecuali keacakan, karena 

keacakan telah dilakukan ketika penentuan sampel di lapangan.  

1.  Uji Normalitas 

Normalitas distribusi skor variabel hasil penelitian dapat diuji dengan 

berbagai teknik, tergantung dari jenis data atau bentuk distribusinya.  Data dalam 

penelitian ini merupakan data interval, dan skor mentahnya terdistribusi secara 

tunggal.  Oleh karena itu Teknik Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dipandang 

cocok untuk keperluan ini. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika 

harga signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi (0,000 > 0,05); maka 

asumsi normalitas data terpenuhi. Data yang akan mengalami uji persyaratan 

adalah data yang akan di analisis untuk pengujian hipotesis, yaitu data skor hasil 

prestasi belajar bahasa Arab Siswa yang diperoleh melalui pengamatan  setelah 

eksperimen berakhir. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.2 : Hasil Uji  Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
No Uji Normalitas Z Asymp.Sig Sig Keterangan 
1 A1 0,820 0,512 0,05 Normalitas 
2 A2 0,270 1,000 0,05 Normalitas 
3 B1 0,820 0,512 0,05 Normalitas 
4 B2 0,270 1,000 0,05 Normalitas 
5 A1B1 0,747 0,633 0,05 Normalitas 
6 A1B2 0,533 0,939 0,05 Normalitas 
7 A2B1 0,892 0,404 0,05 Normalitas 
8 A2B2 0,773 0,589 0,05 Normalitas 
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a. Normalitas Data Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia VCD Secara 

Keseluruhan  (A1) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

prestasi belajar bahasa Arab bermedia VCD secara keseluruhan diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 40. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 40 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,820 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,512. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih tinggi 

dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok data ini 

terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

b. Normalitas Data Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia AUDIO Secara 

Keseluruhan  (A2) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

prestasi belajar bahasa Arab bermedia AUDIO secara keseluruhan diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 40. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 40 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 1,000 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,270. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih tinggi 

dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok data ini 

terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

c. Normalitas Data Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan 

Motivasi Berprestasi Tinggi Secara Keseluruhan (B1) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

prestasi belajar bahasa Arab dengan motivasi berprestasi tinggi secara 

keseluruhan diperoleh besaran-besaran statistik: n = 40. Dengan menggunakan 
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a = 0,05 dan n = 40 diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,820 

dengan tingkat signifikansi amatan sebesar 0,512. Hal ini berarti nilai 

signifikansi lebih tinggi dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan 

untuk kelompok data ini terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

d. Normalitas Data Prestasi Belajar Pelajaran Bahasa Arab Siswa dengan 

Motivasi Berprestasi Rendah Secara Keseluruhan (B2) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

prestasi belajar bahasa Arab dengan motivasi berprestasi rendah secara 

keseluruhan diperoleh besaran-besaran statistik: n = 40. Dengan menggunakan 

a = 0,05 dan n = 40 diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 1,000 

dengan tingkat signifikansi amatan sebesar 0,270. Hal ini berarti nilai 

signifikansi lebih tinggi dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan 

untuk kelompok data ini terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

 

 

 

e. Normalitas Kelompok Motivasi Berprestasi Tinggi Dengan Media 

Pembelajaran VCD (A1B1) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

motivasi berprestasi tinggi dengan media pembelajaran VCD diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 20. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 20 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,747 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,633.  Hal ini berarti nilai signifikansi lebih 
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tinggi dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok 

data ini terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

f. Normalitas Kelompok Motivasi Berprestasi Rendah Dengan Media 

Pembelajaran VCD (A1B2) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

motivasi berprestasi rendah dengan media pembelajaran VCD diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 20. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 20 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,533 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,939.  Hal ini berarti nilai signifikansi lebih 

tinggi dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok 

data ini terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

g. Normalitas Kelompok Motivasi Berprestasi Tinggi Dengan Media 

Pembelajaran AUDIO (A2B1) 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

motivasi berprestasi tinggi dengan media pembelajaran AUDIO diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 20. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 20 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,892 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,404. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih tinggi 

dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok data ini 

terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

h. Normalitas Kelompok Motivasi Berprestasi Rendah Dengan Media 

Pembelajaran AUDIO (A2B2) 
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Dari data hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 12, data 

motivasi berprestasi rendah dengan media pembelajaran AUDIO diperoleh 

besaran-besaran statistik: n = 20. Dengan menggunakan a = 0,05 dan n = 20 

diperoleh harga statistik Kolmogorov Smirnov 0,773 dengan tingkat 

signifikansi amatan sebesar 0,589.  Hal ini berarti nilai signifikansi lebih 

tinggi dari 0,05 Jadi dapat  disimpulkan asumsi kenormalan untuk kelompok 

data ini terpenuhi. (selengkapnya dapat dilihat pada Lamp: 6) 

 

2.  Uji Homogenitas Varians 

Pengujian homogenitas variansi keempat kelompok data dilakukan 

dengan menggunakan Lavee”s test of homogenity of variance dihitung dengan 

SPSS untuk menguji asumsi anova bahwa setiap group (kategori variabel 

independent memiliki variance yang sama. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi statistik tersebut lebih besar dari 0,05 (p = 0.259 > 0,05) maka asumsi 

homogenitas variansi terpenuhi. Hal ini berarti variansi populasi sama. Untuk 

jelasnya hasil uji homogenitas variabel tersebut dapat disajikan pada tabel 4.3 

berikut : 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Homogenitas variansi skor Hasil Prestasi Belajar Bahasa 

Arab Siswa Keempat kelompok perlakuan 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: Prestasi Belajar Bahasa Arab

1,367 3 76 ,259
F df1 df2 Sig.

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

Design: Intercept+A+B+A * Ba. 
 

 
 

C.  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dengan hasil penelitian ini adalah hipotesis 

perbedaan skor prestasi belajar bahasa Arab antara kelompok siswa yang diajar 

melalui media pembelajaran VCD dan dengan melalui Pendekatan media 

pembelajaran AUDIO, baik secara keseluruhan, antara kelompok motivasi 

berprestasi tinggi dan rendah  antar sub-sub kelompok, dan  interaksi  antara  

media pembelajaran  dan motivasi berprestasi siswa. 

Rerata skor yang diperoleh  pada tiap-tiap sel  selanjutnya akan diuji 

secara statistik, apakah perbedaan-perbedaan yang terjadi memang signifikan atau 

hanya karena kesalahan dalam pengambilan sampel. Jika analisis membuktikan 

perbedaan-perbedaan tersebut signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar bahasa Arab siswa yang dihasilkan melalui media pembelajaran VCD 

berbeda dengan yang dihasilkan melalui media pembelajaran AUDIO. Disamping 

itu akan dapat diketahui secara meyakinkan apakah kedua variabel yaitu media 

pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa saling berinteraksi terhadap prestasi 

bahasa Arab. 
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Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan Analisis Variansi  Dua 

Jalur, kemudian dilanjutkan dengan Uji Scheffe untuk mengetahui kelompok mana 

yang lebih unggul secara signifikan. Tujuan ANAVA 2 jalur adalah menyelidiki 

dua pengaruh  utama (main effect)   dan  satu interaksi (interaction effect). 

Pengaruh utama yaitu perbedaan media pembelajaran terhadap hasil prestasi 

belajar bahasa Arab dan motivasi berprestasi siswa terhadap hasil prestasi belajar 

bahasa Arab. Pengaruh interaksi adalah pengaruh media pembelajaran dan 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar bahasa Arab.  Secara keseluruhan 

ringkasan hasil  ANAVA termuat dalam Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan ANAVA 2x2 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Prestasi Belajar Bahasa Arab

2266,200a 3 755,400 31,551 ,000

461472,200 1 461472,200 19274,504 ,000

1805,000 1 1805,000 75,390 ,000

336,200 1 336,200 14,042 ,000

125,000 1 125,000 5,221 ,025

1819,600 76 23,942

465558,000 80

4085,800 79

Source
Corrected Model

Intercept

A

B

A * B

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,555 (Adjusted R Squared = ,537)a. 
 

Keterangan: 

A = Penggunaan Media. 

B = Motivasi Berprestasi. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ANAVA-2 jalur tersebut di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Rangkuman Analisis Varians 2 x 2 

No Hipotesis p Sig Ket 
1 Hipotesis I 0,000 0,05 p =0,000 < 0,05 

H1 diterima 
2 Hipotesis II 0,000 0,05 p =0,000 < 0,05 

H1 diterima 
3 Hipotesis III 0,025 0,05 p =0,025 < 0,05 

H1 diterima 
 

1. Hipotesis Pertama:  

Dari Tabel Anava 2 x 2 di atas diperoleh harga p =0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara media 

pembelajaran VCD dengan media pembelajaran AUDIO. Dengan melihat 

rerata VCD sebesar  80,70 dibandingkan dengan rerata AUDIO sebesar 

71,20 dapat disimpulkan bahwa Hasil prestasi belajar bahasa Arab dengan 

media  VCD  lebih tinggi daripada media pembelajaran AUDIO. 

2. Hipotesis Kedua:  

Dari Tabel Anava 2 x 2 di atas diperoleh harga p =0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara motivasi 

berprestasi tinggi dan rendah. Dengan melihat rerata motivasi berprestasi 

tinggi sebesar 78,00 dibandingkan dengan rerata motivasi berprestasi rendah 

sebesar 73,90 dapat disimpulkan bahwa skor prestasi belajar bahasa Arab 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih tinggi dari pada siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi rendah. 
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3. Hipotesis ketiga: 

Dari Tabel Anava 2 x 2 di atas diperoleh harga p = 0,025 < 0,05,  

maka hipotesis nol ditolak. Hal berarti terdapat  interaksi antara media 

pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap pencapaian prestasi belajar 

bahasa Arab. Dengan terujinya secara signifikan interaksi antara interaksi 

antara media pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap pencapaian 

prestasi belajar bahasa Arab maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji 

lanjut dengan menggunakan uji Scheffe. (Budiman,2004 : 2001) 

 

Pada interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi berprestasi, 

terdapat  dua buah komponen konfigurasi sesuai dengan keperluan penelitian, 

yaitu: komponen pertama berupa rerata skor hasil prestasi belajar bahasa Arab  

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi dan diberikan dengan media 

pembelajaran VCD dan media pembelajaran AUDIO. Komponen kedua berupa 

rerata skor hasil prestasi belajar bahasa Arab dengan motivasi berprestasi 

rendah dan diajar dengan media pembelajaran VCD dan media pembelajaran 

AUDIO. Kedua konfigurasi tersebut telah teruji sebagaimana disajikan pada 

pengujian hipotesis kedua dan ketiga. 

Pengujian perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan dan 

kombinasi perlakuan menggunakan statistik uji Scheffe dengan bantuan 

program SPSS. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika harga 

signifikansi statistik uji Scheffe p < 0,05; maka terdapat perbedaan signifikan 

antar perlakuan atau kombinasi perlakuan yang dibandingkan. Berikut ini 
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ditampilkan hasil uji perbedaan pasca analisis variansi.  Uji perbedaan antar 

Interaksi Media Pembelajaran (A) dan Motivasi Berprestasi (B). Berdasarkan 

hasil uji perbedaan antar interaksi Media Pembelajaran (A) dengan Motivasi 

Berprestasi (B) dengan bantuan program SPSS dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 :Multiple Comparisons 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Prestasi Belajar Bahasa Arab

Scheffe

6,60* 1,547 ,001

12,00* 1,547 ,000

13,60* 1,547 ,000

-6,60* 1,547 ,001

5,40* 1,547 ,010

7,00* 1,547 ,000

-12,00* 1,547 ,000

-5,40* 1,547 ,010

1,60 1,547 ,785

-13,60* 1,547 ,000

-7,00* 1,547 ,000

-1,60 1,547 ,785

(J) Interaksi AB
A1B2

A2B1

A2B2

A1B1

A2B1

A2B2

A1B1

A1B2

A2B2

A1B1

A1B2

A2B1

(I) Interaksi AB
A1B1

A1B2

A2B1

A2B2

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

Based on observed means.

The mean difference is significant at the ,05 level.*. 
 

 

Keterangan : 

A1 :  Prestasi Belajar Bahasa Arab dengan Media Pembelajaran VCD 

A2 :  Prestasi Belajar Bahasa Arab dengan Media Pembelajaran AUDIO 

B1 :  Prestasi Belajar Bahasa Arab dengan Motivasi Berprestasi Tinggi  

B2 :  Prestasi Belajar Bahasa Arab dengan Motivasi Berprestasi Rendah  

A1B1 :  Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia VCD Motivasi Berprestasi 

Tinggi 
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A1B2 : Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia VCD Motivasi Berprestasi 

Rendah 

A2B1 : Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia AUDIO Motivasi Berprestasi 

Tinggi 

A2B2 : Prestasi Belajar Bahasa Arab Bermedia AUDIO Motivasi Berprestasi 

Rendah 

Berdasarkan tabel 4.5 tentang hasil uji perbedaan antar interaksi Media 

Pembelajaran (A) dengan Motivasi Berprestasi (B) dengan bantuan program SPSS 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi (A1B1) dengan media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan antara motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah 

pada media pembelajaran VCD. Dengan melihat rerata VCD motivasi 

berprestasi tinggi sebesar 84,00 dibandingkan dengan rerata VCD motivasi 

berprestasi rendah sebesar 77,40 diperoleh kesimpulan bahwa pada media 

pembelajaran VCD, siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi lebih 

baik daripada siswa yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. 

2) Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi (A1B1) dengan media pembelajaran AUDIO- 

motivasi berprestasi tinggi (A2B1) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 

terdapat perbedaan antara media pembelajaran VCD-motivasi berprestasi 

tinggi dan media pembelajaran AUDIO- motivasi berprestasi tinggi. Dengan 
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melihat rerata VCD motivasi berprestasi tinggi sebesar 84,00 dibandingkan 

dengan AUDIO-motivasi berprestasi tinggi sebesar 72,00, diperoleh 

kesimpulan bahwa pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, 

media peambelajaran VCD lebih tinggi daripada media pembelajaran AUDIO. 

3) Harga signifikansi selisih mean antara media pembelajaran VCD- motivasi 

berprestasi rendah (A1B2) dengan media pembelajaran AUDIO – motivasi 

berprestasi rendah (A2B2) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan antara media pembelajaran VCD dan media pembelajaran AUDIO 

pada siswa yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. Dengan melihat 

rerata VCD motivasi berprestasi rendah sebesar 77,40 dibandingkan dengan 

AUDIO motivasi berprestasi rendah sebesar 70,40, diperoleh kesimpulan 

bahwa pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, media pembelajaran 

VCD lebih tinggi daripada media pembelajaran AUDIO. 

4) Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran AUDIO-

motivasi berprestasi tinggi (A2B1) dengan media pembelajaran AUDIO-

motivasi berprestasi rendah (A2B2) sebesar 0,785 > 0,05. Hal ini berarti 

bahwa tidak ada perbedaan antara motivasi berprestasi tinggi dan motivasi 

berprestasi rendah pada media pembelajaran AUDIO. Diperoleh kesimpulan 

bahwa pada media pembelajaran AUDIO, siswa yang mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi sama dengan siswa yang mempunyai motivasi berprestasi 

rendah. 

Tabel 4.7 : Rangkuman Hasil Uji Scheffe 

No Interaksi Beda Mean Keterangan 
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1 A1B1 ><A1B2 6,60 Signifikan 
2 A1B1 ><A2B1 12,00 Signifikan 
3 A1B2 ><A2B2 7,00 Signifikan 
4 A2B1><A2B2 1,60 Tidak Signifikan 

 
 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam pengujian 

hipotesis diatas, berikut ini dikemukakan pembahasan mengenai hasil penelitian 

tersebut. 

1. Uji Antar Kelompok Siswa yang Belajar dengan Media Pembelajaran 

VCD dan Media Pembelajaran AUDIO 

Pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang berarti pada hasil uji prestasi belajar bahasa Arab siswa yang belajar dengan 

media pembelajaran VCD dan media pembelajaran AUDIO. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa siswa dengan media pembelajaran VCD skor rata-rata 

prestasi belajar bahasa Arab sebesar 80,70, adapun untuk kelompok siswa dengan 

media pembelajaran AUDIO skor rata-rata prestasi belajar bahasa Arab sebesar 

71,20. Hal ini berarti bahwa penerapan media pembelajaran VCD memberikan 

pengaruh yang lebih baik daripada media pembelajaran AUDIO. 

Hasil tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran bahasa Arab yang 

menekankan pada prestasi belajar bahasa Arab. prestasi belajar bahasa Arab 

adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh siswa, yang mencakup 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dapat ditunjukkan, ditampilan 

atau didemonstrasikan oleh siswa sebagai hasil belajar yang telah dicapai melalui 

suatu kegiatan belajar bahasa Arab.  
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Sehubungan dengan itu menurut Mulyanto Sumaaryadi dalam Zainuri 

Sirojd (2006 : 2) mengatakan :”Tujuan mempelajari Bahasa Arab adalah untuk 

dapat memahami buku yang ditulis dengan Bahasa Arab”. Mahmud Yunus dalam 

bukunya Metodik Khusus Bahasa Arab menjabarkan tentang tujuan mempelajari 

bahasa arab sebagai berikut: 1) Supaya paham dan mengerti apa-apa yang dibaca 

dalam shalat dengan pengertian yang mendalam; 2) Supaya mengerti dalam 

membaca Al Qur’an sehingga dapat mengambil petunjuk dan pelajaran dari 

padanya; 3) Supaya dapat belajar ilmu Agama Islam dalam buku-buku yang 

banyak dikarang dalam Bahasa Arab, seperti ilmu tafsir, Hadits, Fiqih dan 

sebagainya; 4) Supaya pandai berbicara dan mengarang dalam Bahasa Arab, 

untuk berhubungan untuk berhubungan dengan kaum muslimin di luar negeri, 

karena Bahasa Arab sebenarnya bahasa umat islam di seluruh dunia, bahkan 

bahasa arab menjadi bahasa ilmiah. 

Pembelajaran dengan media VCD menjadi semakin menarik, karena 

dengan media VCD maka akan dapat mempermudah siswa dalam pemahaman 

dan mempercepat siswa menyerap materi pejaran. media pembelajaran VCD 

untuk membantu pembelajaran bahasa arab yang diajarkan oleh guru. Media VCD 

merupakan media pembelajaran yang disajikan melalui unsur-unsur lambing 

auditif (suara) dan lambang-lambang visual (gambar), serta gerak. (Arief s. 

Sadiman, Rahardjo, Anung Haryono, dan Rahardjito, 1996 : 49) Video Sebagai 

media audio-visual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer di 

dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta 
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(kejadian/peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya cerita, 

sinetron); bisa bersifat informatif, educatif maupun instruksional.  

Penerapan media VCD dalam pembelajaran bahasa Arab, memberikan 

kemudahan pada guru. Seorang guru memilih materi yang sesuai dengan yang 

akan diajarkan dalam pembelajaran, selanjutnya guru menyiapkan CD player dan 

pesawat televisi kemudian menyampikan pengantar materi pembelajaran 

seperlunya baru memutar CD player. Berapa lama waktu pemutaran tergantung 

keperluan dan cepat lambatnya siswa menyerap materi pelajaran tersebut. Apabila 

siswa masih mengalami kesulitan atau terdapat ketidak jelasan materi maka dapat 

dengan mudah ditayang ulang kembali dengan mudah. Siswa mampu melihat 

ekspresi dalam berkomunikasi kemudian siswa juga dapat mendengarkan 

artikulasi secara tepat.  

2. Uji Antar kelompok Siswa yang Mempunyai Motivasi Berprestasi Tinggi 

dengan Siswa yang Mempunyai Motivasi Berprestasi Rendah. 

Hasil uji menunjukkan bahwa kelompok siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi terbukti memberikan pengaruh yang lebih baik dalam 

pencapaian prestasi belajar bahasa Arab dibandingkan dengan kelompok siswa 

yang memilki motivasi berprestasi rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi skor rata-rata prestasi belajar 

bahasa Arab sebesar 78,00  adapun skor rata-rata prestasi belajar bahasa Arab 

dengan motivasi berprestasi rendah sebesar 73,90. Hal ini berarti motivasi 

berprestasi terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian 

prestasi belajar bahasa Arab. 
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Motivasi belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan seseorang 

secara berulang-ulang dalam hubungnya dengan belajar. Motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri 

seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik, karena 

seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya maka seseorang 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang 

dapat dia lakukan untuk mencapainya. 

Tim pengampu mata kuliah KWU, UNS (2003: 45) bahwa motivasi 

berprestasi adalah suatu dorongan yang dimiliki siswa untuk selalu bekerja keras, 

tangguh, tidak mudah putus asa, berorientasi ke masa depan, menyenangi tugas 

yang memiliki tingkat kesulitan sedang-sedang saja, menyukai balikan yang cepat 

dan efisien mengenai prestasinya dan mandiri. Kelompok siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi cenderung mempunyai suatu kesadaran akan adanya 

suatu tanggung jawab yang lebih dari pada siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah. Apabila siswa mempunyai motivasi berprestasi tinggi, maka 

pastilah akan berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajarnya. 

3. Uji pada Interaksi Pengaruh Media Pembelajaran dan Motivasi 

Berprestasi terhadap Pencapaian Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Pada hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis ketiga teruji 

kebenaranya. Dari hasil tersebut p = 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. 

Hal ini berarti terdapat interaksi pengaruh yang signifikan, penggunaan media 
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pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap pencapaian prestasi belajar bahasa 

Arab. 

Berdasarkan dari uji lanjut yaitu uji scheffe maka dapat dilihat bahwa 

media pembelajaran VCD disertai dengan motivasi berprestasi tinggi akan lebih 

memudahkan siswa dalam mencapai prestasi belajar bahasa Arab dibandingkan 

dengan media pembelajaran AUDIO dan motivasi berprestasi rendah. Hal ini 

disebabkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran VCD dan disertai dengan 

motivasi berprestasi tinggi akan lebih memudahkan siswa dalam mengkaitkan dan 

menjaga keterkaitan antara informasi lama dan informasi baru, serta memperkuat 

kemampuan berbahasa khususnya bahasa Arab. 

Peranan guru selain menerapkan metode pembelajaran yang tepat dalam 

mendesain kegiatan pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam pemahaman lebih konkret. 

Keuntungan dari pemanfaatan media VCD antara lain : a) Proses pembelajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar; b) 

Proses pembelajaran tidak membosankan karena tidak hanya menggunakan 

komunikasi verbal saja; c) Materi pembelajaran lebih jelas karena sesuai dengan 

taraf berpikir siswa yaitu tahap perkembangan mulai dari berpikir konkret menuju 

abstrak, dari berpikir sederhana ke kompleks sehingga memungkinkan siswa lebih 

menguasai tujuan pembelajaran. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan eksperimen ini peneliti telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk  mendapatkan hasil yang akurat, yang benar-benar sesuai dengan 

harapan. Namun  masih terdapat beberapa faktor yang sulit  dikendalikan, 

sehingga membuat penelitian ini mempunyai  beberapa keterbatasan.  

Adapun keterbatasan  itu antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen yang menuntut 

adanya pengendalian terhadap semua vaiabel penelitian di luar variabel yang 

telah ditetapkan agar tidak mengganggu perlakuan dalam eksperimen. 

Sementara ada kecenderungan  subyek penelitian untuk berinteraksi di luar 

penelitian. Hal ini mengakibatkan pengendalian perlakuan yang tertuju kepada 

siswa tersebut menjadi sulit.  

2. Penggunaan pembelajaran bermedia pelaksanaannya membutuhkan waktu 

yang cukup banyak untuk mencari dan menemukan materi dengan aktivitas 

sendiri. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil analisa data menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa antara pembelajaran dengan media VCD dan 

AUDIO. Dalam hal ini prestasi belajar bahasa Arab siswa yang belajar dengan 
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media VCD  lebih baik daripada media AUDIO. Disamping itu terdapat pengaruh 

interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa terdapat perbedaan prestasi 

belajar siswa antara pembelajaran dengan media VCD dan media AUDIO. 

Media VCD  menghasilkan prestasi belajar bahasa Arab yang lebih baik 

dibandingkan dengan media AUDIO. Hal ini dibuktikan dari Dari Tabel 

Anava 2 x 2 di atas diperoleh harga P = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis 

statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara media VCD dengan media 

AUDIO. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa dengan media pembelajaran 

VCD skor rata-rata prestasi belajar bahasa Arab sebesar 80,70, adapun untuk 

kelompok siswa dengan media pembelajaran AUDIO skor rata-rata prestasi 

belajar bahasa Arab sebesar 71,20. Dapat disimpulkan bahwa Hasil Uji 

prestasi belajar bahasa Arab siswa yang diajar dengan media VCD  lebih baik 

dari pada  media AUDIO. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Arab siswa antara yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi dan rendah. Siswa dengan motivasi 

berprestasi tinggi lebih baik prestasi belajar bahasa Arab  dibandingkan siswa 

dengan motivasi berprestasi rendah. Dari Tabel Anava 2 x 2 di atas diperoleh 

harga P = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak.. 

Hal ini berarti hipotesis statistik (Ho) pertama ditolak. Dan H1 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara 
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motivasi berprestasi tinggi dan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kelompok siswa dengan motivasi berprestasi tinggi skor rata-rata prestasi 

belajar bahasa Arab sebesar 78,00  adapun skor rata-rata prestasi belajar 

bahasa Arab dengan motivasi berprestasi rendah sebesar 73,90. Dapat 

disimpulkan bahwa skor prestasi belajar bahasa Arab siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi lebih baik dari pada siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah. 

3. Terdapat interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi berprestasi 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Dari Tabel Anava 2 x 2 di atas 

diperoleh harga P = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis statistik (Ho) 

pertama ditolak., maka hipotesis nol ditolak. Hal berarti terdapat interaksi 

antara pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi berprestasi 

terhadap pencapaian prestasi belajar bahasa Arab. Dengan terujinya secara 

signifikan interaksi antara media pembelajaran dan motivasi berprestasi siswa 

terhadap hasil uji prestasi belajar bahasa Arab maka langkah selanjutnya 

adalah dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Scheffe. 

a. Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi (A1B1) dengan media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 

terdapat perbedaan antara motivasi berprestasi tinggi dan motivasi 

berprestasi rendah pada media pembelajaran VCD. Dengan melihat rerata 

VCD motivasi berprestasi tinggi sebesar 84,00 dibandingkan dengan rerata 

VCD motivasi berprestasi rendah sebesar 77,40 diperoleh kesimpulan 
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bahwa pada media pembelajaran VCD, siswa yang mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai motivasi 

berprestasi rendah. 

b. Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran VCD- 

motivasi berprestasi tinggi (A1B1) dengan media pembelajaran AUDIO- 

motivasi berprestasi tinggi (A2B1) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

bahwa terdapat perbedaan antara media pembelajaran VCD-motivasi 

berprestasi tinggi dan media pembelajaran AUDIO- motivasi berprestasi 

tinggi. Dengan melihat rerata VCD motivasi berprestasi tinggi sebesar 

84,00 dibandingkan dengan AUDIO-motivasi berprestasi tinggi sebesar 

72,00, diperoleh kesimpulan bahwa pada siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi, media peambelajaran VCD lebih baik daripada media 

pembelajaran AUDIO. 

c. Harga signifikansi selisih mean antara media pembelajaran VCD- motivasi 

berprestasi rendah (A1B2) dengan media pembelajaran AUDIO – motivasi 

berprestasi rendah (A2B2) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 

terdapat perbedaan antara media pembelajaran VCD dan media 

pembelajaran AUDIO pada siswa yang mempunyai motivasi berprestasi 

rendah. Dengan melihat rerata VCD motivasi berprestasi rendah sebesar 

77,40 dibandingkan dengan AUDIO motivasi berprestasi rendah sebesar 

70,40, diperoleh kesimpulan bahwa pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah, media pembelajaran VCD lebih baik daripada media 

pembelajaran AUDIO. 
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d. Harga signifikansi amatan selisih mean antara media pembelajaran 

AUDIO-motivasi berprestasi tinggi (A2B1) dengan media pembelajaran 

AUDIO-motivasi berprestasi rendah (A2B2) sebesar 0,785 > 0,05. Hal ini 

berarti bahwa tidak ada perbedaan antara motivasi berprestasi tinggi dan 

motivasi berprestasi rendah pada media pembelajaran AUDIO. Diperoleh 

kesimpulan bahwa pada media pembelajaran AUDIO, siswa yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi sama dengan siswa yang 

mempunyai motivasi berprestasi rendah. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media VCD dan AUDIO dengan memperhatikan motivasi 

berprestasi siswa sangat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar bahasa Arab. 

Implikasi hasil penelitian adalah : 

 

 

1. Implikasi Teoritis  

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran dan motivasi 

berprestasi mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Hal ini dapat 

digunakan sebagai bahan kajian atau teori yang dapat melengkapi hasil-

hasil penelitian dibidang pendidikan lainnya. 

b. Hasil penelitian dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan terutama dalam 
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meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam pengembangan pembelajaran 

khususnya pendidikan bahasa Arab. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi guru bahasa 

Arab untuk meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa.. 

b. Guru harus dapat memilih, menentukan dan menerapkan pemanfaatan 

berbagai variasi media dalam penyampaian materi pelajaran khususnya 

penggunaan media pembelajaran. 

c. Siswa baik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan rendah semakin 

memiliki kesadaran tentang pentingnya belajar bahasa sebagai alat 

komunikasi seperti bahasa Arab. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran 

kepada berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Guru bahasa Arab dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran terutama 

dalam penyusunan rencana pembelajaran harus pandai-pandai memilih, 

menentukan dan menerapkan media pembelajaran yang dapat membuat siswa 

menjadi aktif, kreatif dan inovatif, yaitu dengan media pembelajaran VCD. 

2. Guru bahasa Arab di MTs perlu diberikan pelatihan-pelatihan dalam  

menyiapkan materi dalam bentuk VCD. 
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3. Guru bahasa Arab hendaknya memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam diri 

siswa timbul motivasi untuk belajar bahasa Arab. 

4. Sekolah diharapkan mau dan perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

memadai dan perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku bahasa Arab, 

VCD pembelajaran serta kamus-kamus bahasa Arab yang mendukung atau 

memadai. 

5. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

dalam penelitian yang sejenis atau dalam ruang lingkup yang lebih luas dan 

dapat mengembangkan eksperimen-eksperimen lain yang berhubungan 

dengan media pembelajaran dan motivasi berprestasi khususnya yang 

berhubungan dengan teknologi pendidikan dalam rangka memudahkan siswa 

belajar. 
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