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ABSTRAK 

 

Pratiwi, Wulan Dari. 2019. Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palembang. Skripsi, 

Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Sarjana (S1) Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Dra. 

Rytha Petrossky, M.Si, (II) Dr. Herman Seri, M.Pd. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Motivasi Belajar Siswa 

 

Latar belakang penelitian ini bahwa masih ada beberapa siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah dalam melaksanakan pembelajaran, apakah hal ini di 

sebabkan oleh kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palembang. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palembang. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palembang. 

Metode yang digunakan adalah metode korelasi dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah uji signifikan (uji t). Berdasarkan 

analisis peneliti, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel media 

pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar, hal ini ditunjukkan 

dengan nilai  koefisien korelasi ʳ hitung 0,4365 dengan koefisien determinasi atau 

biasa disebut dengan KP (Korelation Pearson) yaitu 19,05%. Berdasarkan (uji t) 

didapat thitung > ttabel (3.181>0,288). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi kerja di SMK Muhammadiyah 1 

Palembang. Artinya semakin baik dan bervariasinya media pembelajaran maka akan 

semakin meningkat motivasi belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena pendidikan bisa mempengaruhi kualitas hidup. Apalagi saat ini perkembangan 

teknologi tejadi dengan begitu cepat, sehingga memaksa kita semua harus bisa 

mengikuti perkembangan zaman jika tidak ingin menjadi orang yang tertinggal. 

Proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja terlepas dari ada yang 

mengajar atau tidak. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

Penggunaan media dalam proses belajar merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena media, merupakan 

salah hal mutlak yang ada dalam proses belajar. Oleh karena itu, sebisa mungkin guru 

harus bisa menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar. 

Menurut Sadiman dkk (2016 : 6) “Media ialah segala alat fisik yang 

menyajikan pesan serta mengubah siswa untuk belajar. Seperti buku, film, kaset, film 

bingkai, poster, gambar dan lain-lain. Menurut Musfiqon (2017: 27) “Media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 

untuk belajar.” 
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Dari pendapat di atas bahwa media adalah semua alat fisik yang menyajikan 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa serta mengubah siswa untuk 

belajar. 

Media yang menarik akan mempengaruhi motivasi belajar, ketika siswa 

menilai bahwa apa yang di tampilkan oleh guru itu menarik maka ia akan terdorong 

atau merasa tertantang untuk mengetahui apa yang akan di sampaikan oleh guru 

sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Tetapi sebaliknya jika 

siswa menilai apa yang di tampilkan guru tidak menarik maka siswa akan datar saja 

dalam mengikuti proses belajar. 

Pendidikan yang di dapatkan di bangku sekolah, tidak semuanya dapat di 

terima dengan baik oleh siswa. Karena tidak semua siswa mempunyai pendapat, 

pemikiran, dan daya tangkap yang sama terhadap materi pelajaran yang di sampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu, guru yang merupakan komunikator dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas harus bisa menguasai kelas. Seorang guru harus bisa 

menciptakan suatu kondisi atau proses yang mampu mengarahkan siswanya untuk 

melakukan aktivitas belajar. Karena dalam hal ini seorang guru mempunyai peran 

yang sangat penting mengingat tugas seorang guru sebagai motivator. 

Menurut Djamarah (2016: 13) “Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. Menurut Riyanto (2011: 5) “belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman”. 

2 
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Dari pendapat diatas bahwa “Belajar adalah suatu proses usaha seseorang 

sebagai perubahan tingkah laku”. 

Jadi seorang guru harus bisa menumbuhkan dan memberikan motivasi kepada 

siswanya. Menurut Djamarah (2016: 148) “Motivasi adalah suatu perubahan energi di 

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

untuk mencapai tujuan”. Menurut Engkoswara dkk (2015: 209) “Motivasi adalah 

sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang”. 

Dari pendapat diatas bahwa “Motivasi adalah suatu perubahan dari dalam diri 

seseorang di tandai timbulnya perasaan dari segala perilaku seseorang”. Untuk belajar 

dengan baik maka di perlukan motivasi yang baik pula. Siswa yang mengikuti 

pelajaran tanpa adanya motivasi maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik dari 

proses belajar mengajar tersebut. Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa motivasi 

merupakan daya penggerak di dalam diri siswa untuk dapat belajar, yang dapat 

menjamin kelangsungan dari proses belajar mengajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang akan di capai dalam proses belajar dapat 

terwujud.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa, karena pemilihan media yang bervarasi 

menuntut seorang guru untuk bisa lebih terampil dalam memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran yang akan di gunakan dalam 

mengajar. Agar proses belajar dapat berlangsung dengan menyenangkan dan siswa 

merasa termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Namun kenyataannya, masih terdapat 

3 
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sebagian guru melaksanakan proses pembelajaran tanpa menggunakan media 

pembelajaran seperti media visual, media audio maupun media audio visual. 

Sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung banyak siswa yang main-main, 

cerita dengan temannya sehingga mereka kehilangan kosentrasi. Kalau sudah seperti 

itu, siswa tidak lagi memperhatikan pelajaran yang di sampaikan oleh guru dan siswa 

tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru pun menjadi sia-

sia. 

Pada tanggal 25 Juli 2018, semua siswa Semester 7 melakukan kegiatan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Muhammadiyah 1 Palembang selama 

42 hari, kami di sana di tugaskan untuk melakukan kegiatan Observasi dan ikut serta 

dalam proses belajar mengajar. Saya di pilih guru pamong untuk mengajar pelajaran 

Ekonomi dan Bisnis di kelas X Akuntansi 2. Saya mengajar menggunakan media 

pembelajaran yang berupa Proyektor. Ketika saya mengajar saya melihat siswa sangat 

fokus dan sangat memperhatikan materi yang saya berikan. Dan saya melihat juga 

ketika teman saya mengajar tidak menggunakan media pembelajaran itu, membuat 

siswa menjadi ribut sehingga membuat kelas menjadi tidak kondusif, dan banyak 

siswa yang tidak memperhatikan materi yang diberikan. Maka dengan adanya 

masalah ini saya tertarik untuk meneliti adakah perbedaan siswa yang menggunakan 

media pembelajaran dengan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran 

terhadap motivasi belajar siswa. Sehingga dengan adanya masalah ini maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Media Pembelajaran 

4 
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terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

Muhammadiyah 1 Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh Media Pembelajaran terhadap motivasi 

belajar siswa di SMK Muhammadiyah 1 Palembang ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan “Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh Media Pembelajaran terhadap motivasi belajar 

siswa di SMK Muhammadiyah 1 Palembang”. 

D. Hipotesis Penelitian 

Penelitian Menurut Sugiyono (2017:96), mengemukakan bahwa hipotesis 

yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas 

dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu, 

diduga terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di 

SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho :   Tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa  di 

SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

5 
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Ha  :  Ada pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Hasil Penelitian ini adalah. 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi lembaga pendidikan, dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan media 

pembelajaran dan motivasi belajar yang akan di capai oleh siswa. 

b. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti 

yang ingin mengakaji masalah yang relavan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang, dapat di jadikan 

sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana 

sekolah, dalam hal ini penyediaan media pembelajaran. 

b. Bagi guru, dapat menjadi bahan masukan untuk lebih terampil dalam 

menggunakan media pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

c. Bagi siswa, sebagai bahan masukan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

F. Asumsi Penelitian 

6 
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Bahwasanya penggunaan media pembelajaran baik digunakan untuk 

membangkitkan motivasi belajar dan minat siswa. Dimana, media pembelajaran ini 

juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan 

informasi. Selain itu media pembelajaran dalam batas-batas tertentu dapat 

menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materinya bisa digantikan oleh 

media, dan guru bisa beralih menjadi seorang fasilitator. 

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Untuk menghindari perluasan masalah dalam penelitian ini maka dalam 

penelitian ini hanya akan dibatasi penilaiannya yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel (X) Media Pembelajaran 

2. Variabel (Y) Motivasi Belajar Siswa 

3. Subjek yang di teliti adalah siswa kelas X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Muhammadiyah 1 Palembang. 

4. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Muhammadiyah 1 Palembang. 

H. Definisi Istilah/Operasional 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Media Pembelajaran 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Adapun 

definisi opersional penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang di gunakan untuk 

menyampaikan pesan dari guru kepada siswa dalam proses belajar, sehingga 
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materi pelajaran dapat di terima dengan baik oleh siswa. Indikator media 

pembelajaran. 

 

 

2. Motivasi Belajar adalah dorongan yang muncul dari luar maupun dari dalam diri 

yang mampu mempengaruhi dan mengerakkan siswa, sehingga melakukan 

perubahan tingkah laku dalam proses belajar. Indikator motivasi belajar. 
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