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ABSTRAK 

 

 

SARI YANI. Hubungan antara Penggunaan Media Pembelajaran dengan Motivasi 

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Godean Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 

Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 

Yogyakarta.  Juni 2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan 

media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Godean 

Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Godean 

Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 192 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini sebesar 96 anak dengan menggunakan teknik quota random sampling. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Godean Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 dengan mengetahui harga rhitung 

sebesar 0,422 dengan sig = 0,000 lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). Dengan 

demikian semakin efektif penggunaan media pembelajaran maka semakin tinggi 

motivasi belajar siswa, sebaliknya semakin tidak efektif penggunaan media 

pembelajaran maka motivasi belajar siswa semakin rendah. Implikasi dari penelitian 

ini adalah bahwa dengan penggunaan media pembelajaran yang efektif akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang baik. Diharapkan sekolah dan guru BK 

mampu mendukung dan meningkatkan pelaksanaan bimbingan belajar melalui 

berbagai program kegiatan serta penggunaan media pembelajaran yang berkaitan 

dengan peningkatan motivasi belajar siswa. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, motivasi belajar  
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ABSTRACT 

 

SARI YANI. Correlation between Learning Media Usage and Learning Motivation 

among Class VII Students of State Junior High School (SMP N) 3 Godean Sleman, 

Academic Year 2015/2016. Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education 

PGRI University Yogyakarta. June 2016.  

 

This research purports to discover the correlation between learning media 

usage and the learning motivation of Class VII students in SMP N 3 Godean Sleman 

Academic Year 2015/2016. 

Population of this research covers all class VII students in SMP N 3 Godean 

Sleman Academic Year 2015/2016 as many as 192 pupils. Samples are 96 of them 

selected using quota random sampling technique. Data collection method relies on 

questionnaire. Data analysis is done based on product moment correlation analysis. 

 

The result of the research proves  a positive correlation between using 

learning media and the learning motivation among class VII students in SMP N 3 

Godean Sleman Academic Year 2015/2016 as evident in the values of rcalc 0,422 and 

sig = 0,000 is less than 0,05 (significance level 5%). Therefore the more effectual the 

use of learning media the higher the students’ learning motivation, conversely the less 

effectual the usage of learning media, the lower the students learning motivation. This 

research implies that using learning media in effectual manner will result in higher 

learning motivation among the students. It is expected therefore that the school and 

counselors are able to provide necessary support and improve their learning 

supervision through various program and the use of learning media suitable to the 

effort to raise students’ learning motivation.  

 

Keywords: learning media, learning motivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman dari masa kemasa semakin terus mengalami 

kemajuanyang begitu pesat. Terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dibidang informasi dan komunikasi yang berdampak dalam dunia pendidikan 

khususnya pada proses pembelajaran di kelas.Berkaitan dengan hal ini, seorang guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan keterampilan dan intelektual yang baik dan 

inovatif dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dalam dunia 

pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena merupakan bentuk usaha supaya manusia dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 

masyarakat.Salah satu dari tujuan pendidikan bangsa ini adalah keberhasilan 

pendidikan, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pendidikan yang terencana, 

terarah dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan 

bahwa:“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara” (Pasal 1, ayat 1). 
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Peran pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, karena 

kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan sumber daya manusia perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan. 

Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki 

proses pembelajaran di sekolah. 

Daryanto(2013: 3) mengemukakan bahwadalam era perkembangan IPTEK 

yang begitu pesat dewasa ini, profesionalisme guru tidak cukup hanya dengan 

kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu mengelola informasi dan 

lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Konsep lingkungan meliputi 

tempat belajar, metode, media, sistem penilaian, serta sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk mengemas pembelajaran dan mengatur bimbingan belajar sehingga 

memudahkan siswa belajar. 

Peran serta keluarga, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya juga  sangat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa: 

“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, 

keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat 

berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan 

mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” (Pasal 54, ayat (1), (2) dan (3). 

Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling mempengaruhi. Adanya faktor intern dan faktor ekstern sangat 
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berpengaruh pada seseorang dalam menempuh pendidikannya. Faktor intern 

merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, misalnya: tingkat 

kecerdasan, kepandaian, emosi, keadaan psikis dan lain-lain. Sedangkan faktor ekstern 

merupakan faktor yang berasal dari luar individu misalnya: lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah yang menjadi tempat seseorang menuntut 

ilmu, dan sarana prasarana pendidikan yang ada di rumah atau di sekolah. 

Adanya kelengkapan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal penting 

penunjang keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran. Motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran. 

Dalam dunia pendidikan proses pembelajaran di kelas memperhatikan aktifitas 

dan motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor yang sangat penting. 

Rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas dapat 

menghambat siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru.Oleh karena 

itukeberhasilan dalam proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang 

berlangsung. Selain itu peran seorang guru dalam proses pembelajaran yang 

menyenangkan juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan siswa dan dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. 

Motivasi memiliki peran yang sangat penting bagi siswa, tanpa adanya 

motivasi belajar yang baik dari siswa, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan 

dengan efektif. Oleh karena itu, peran media pembelajaran dalam hal ini sangat 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran yang digunakan guru. 
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Penggunaan dan pemilihan media yang relevan dengan pelajaran sangatlah penting 

untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran yang 

tidak sesuai dengan keinginan siswa dapat mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk 

belajar, sehingga siswa tersebut tidak dapat aktif dalam belajar. 

Mengingat kembali bahwa motivasi yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-

beda, maka dalam hal ini guru tidak hanya dituntut untuk dapat memiliki kemampuan 

intelektual dan keterampilan saja tetapi juga dituntut untuk dapat menciptakan suasana 

belajar yang menarik dan menyenangkan, agar siswa dapat termotivasi dan dengan 

senang hati untuk mengikuti pembelajaran. 

Dampak perkembangan IPTEK terhadap proses pembelajaran adalah 

diperkayanya sumber dan media pembelajaran seperti buku teks, modul,overhead 

transparansi, film, video, televisi, slide, hypertext, web, dan sebagainya. Guru 

profesional mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran 

yang ada disekitarnya (Daryanto, 2013: 4).  

Namun kenyataanya masih banyak dijumpai siswa yang motivasi belajarnya 

rendah, dengan alasan karena proses pembelajaran di kelas yang membosankan, 

sehingga membuat siswa tersebut enggan mengikuti pelajaran di kelas. Banyak sekali 

faktor penyebab mengapa siswa masih merasa bosan dan enggan mengikuti proses 

pembelajaran.Dalam hal ini perlu dan penting untuk dilakukannya suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara Penggunaan Media Pembelajaran dengan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Godean Sleman Tahun Ajaran 

2015/2016”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih adanya guru dengan proses pembelajaran yang membosankan, sehingga 

siswa enggan mengikuti pembelajaran di kelas. 

2. Pentingnya bagi guru memperhatikan aktifitas dan motivasi belajar siswa dalam 

proses pembelajaran.  

3. Belum diketahuinya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti membatasi 

masalah tentang “Hubungan antaraPenggunaan Media Pembelajaran denganMotivasi 

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Godean Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Adakah Hubungan antara Pengguanaan 

Media Pembelajaran dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Godean 

Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: “Hubungan antara Penggunaan Media 

Pembelajaran dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Godean 

Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi empiris dan dapat dijadikan  sebagai 

sumbangan pemikiran  dalam dunia pendidikan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan dan dapat 

diterapkan langsung dalam proses pembelajaran di kelas. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan banyak pengalaman dan ilmu 

pengetahuan selama proses penelitian. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa sehingga siswa dapat lebih mudah menerima materi yang disampaikan 

oleh guru di kelas, yang dapat berdampak pada prestasi belajar siswa. 


