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ABSTRAK

Kondisi yang terjadi di SD Kristen Pratama antara lain

motivasi  belajar  dan  semangat  belajar  yang  rendah,

kedisiplinan belajar yang rendah dan belum menemukan gaya

belajar  yang  tepat.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  diadakan

untuk  mengetahui  hubungan  antara  motivasi  belajar,  gaya

belajar,  dan  kedisiplinan  siswa  terhadap  prestasi  belajar.

Alternatif  solusi  yang dapat dilakukan adalah  menggunakan

media  pembelajaran  LCD  dimana hasil penelitiannya adalah

sebagai  berikut :  motivasi  belajar mempunyai  korelasi  yang

tidak kuat dan tidak signifikan, gaya belajar siswa visual dan

kedisiplinan belajar mempunyai hubungan korelasi yang tidak

kuat dan tidak signifikan. 

Hasil  penelitian  tersebut  menandakan  bahwa  media

pembelajaran  LCD  digunakan  sebagai  pelengkap  dalam

metode pembelajaran siswa.

Media  pembelajaran  LCD  akan  lebih  efektif  apabila

siswa mempunyai motivasi belajar yang semakin baik dengan

semangat belajar yang tinggi,  dan kedisiplinan belajar yang

tinggi dalam meraih prestasi belajar yang lebih tinggi.



ABSTRACT

The situation that occurs in SD Kristen Pratama are low

motivation and enthusiasm of learning, low learning discipline,

have no finding the right learning style.  Therefore, research

was  conducted  to  determine  the  relationship  between

motivation  ,  learning  styles  ,  and  discipline  students  on

learning  achievement  .  The  one  of  alternative  solutions  is

using the LCD instructional media where research results as

follows  :  the  motivation  has  a  weak  correlation  and

insignificant,  students'  learning styles of  visual  and learning

discipline that have a weak correlation and insignificant. The

results of these studies indicates that the LCD is used as a

complementary learning methods of students. The media of

LCD learning is more effective when many students are higher

motivated  to  learn,  learning  style  and  discipline  for  higher

achievement.
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