
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan yang paling mendasar bagi  seorang anak

dalam keluarga adalah memperoleh pendidikan.  Pendidikan

diperlukan dari usia dini sampai dengan dewasa, agar anak

tersebut  nantinya  dapat  menjadi  mandiri  dalam  menjalani

kehidupannya  serta  memiliki  berbagai  ketrampilan  yang

diperolehnya. Seorang anak dapat dengan mudah menerima

informasi  melalui  pendengaran,  penglihatan,  pola  pikir,  dan

pemahaman.  Namun  dalam  memahami  suatu  objek  atau

mata  pelajaran  tersebut,  seorang  anak  mempunyai  daya

serap yang berbeda-beda. 

Keberhasilan  pembelajaran  siswa  di  kelas  juga

dipengaruhi  oleh  kemampuan   seorang  pengajar  dalam

mentransfer  pengetahuan  kepada  setiap  siswa,  melalui

visualisasi  gambar  dan  kata-kata,  agar  lebih  mudah  dalam

memahami  pengetahuan  yang  diterima  siswa  dari  seorang

pengajar.  Setiap  siswa  mempunyai  motivasi  belajar,  gaya

belajar, kedisiplinan belajar, dan kemampuan yang berbeda-

beda dalam memahami pelajaran. Terlihat setiap kelas masih

ada  saja  siswa  yang  kurang  memperhatikan  guru,  ketika

menyam-paikan materi pelajaran. Di dalam kelas, ia mencari

perhatian kepada teman-temannya, sehingga tanpa disadari

pembelajaran menjadi terganggu. Motivasi belajar siswa juga

sangat  berpengaruh  dalam  me-mahami  pelajaran.  Motivasi



belajar yang rendah me-nyebabkan siswa tersebut kesulitan

mengikuti pelajaran. 

Motivasi  belajar  siswa,  gaya  belajar  siswa  dan

kedisiplinan  belajar  siswa  dapat  diketahui  melalui  prestasi

belajar siswa yang dicapai.

Kondisi  di  SD Kristen Pratama antara lain  :  motivasi

belajar  yang  kurang,  seperti  kurang  bersemangat  dalam

belajar  dan kurang serius  dalam belajar,  kedisiplinan siswa

yang  kurang,  kurang  memperhatikan  pelajaran  yang

disampaikan oleh guru. Hal inilah yang menimbulkan gagasan

untuk  memperbaiki  metode pembelajaran  yang  lebih  efektif

dari yang sebelumnya di SD Kristen Pratama.  

Untuk mendapatkan metode pembelajaran yang lebih

efektif, dan membantu siswa yang lambat dalam memahami

pelajaran  (slow  learner),  maka  alternatif  solusi  yang

digunakan antara lain  menggabungkan media LCD sebagai

sarana pembelajaran dengan metode yang sudah dilakukan

(handout). Dengan media LCD, siswa dapat melihat melalui

visualisasi  gambar  dan  kata,  pada  materi  pelajaran,  dan

mendengarkan  penjelasan  dari  seorang  guru  yang

mengajarkan  materi  mata  pelajaran  tertentu.  Materi  yang

disajikan  dengan  menarik,  dikemas  dengan  apik,  dapat

membuat  siswa  lebih  tertarik  dalam  mengikuti  materi  yang

disampaikan oleh guru tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Mayer :

Dalam  mempresentasikan  suatu  instruksional  pada murid, 
            para perancang pesan punya dua pilihan format utama yaitu
            kata dan gambar. Kata disini meliputi ucapan dan teks cetak
            Gambar  meliputi  grafik statis (ilustrasi  dan  foto) dan grafik
            dinamis (animasi dan video).  Selama  ratusan  tahun, format



            utama untuk menyajikan  pesan-pesan  instruksional adalah
            melalui  kata-kata  termasuk kuliah dan buku-buku. Pendek-
            nya  mode  presentasi  verbal  sudah mendominasi cara kita
            memberikan penjelasan  kepada orang lain dan pembelajar-
            an   verbal  telah  mendominasi  pendidikan. Seiring dengan
            itu,  verbal  learning juga lebih  sering menjadi fokus bagi ri-
            set-riset pendidikan (Mayer, 1997)

Dengan  menggunakan  kata-kata  dan  visualisasi

gambar baik statis maupun dinamis melalui LCD, diharapkan

siswa  lebih  mudah  memahami  dan  mengingat  materi

pelajaran melalui  visualisasi.  Ditambah dengan kemampuan

dan  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  guru  dalam

menyampaikan materi melalui LCD membuat suasana kelas

menjadi  menyenangkan  sehingga  siswa  menjadi  lebih

semangat dalam belajar. Proses tersebut dilanjutkan dengan

pemberian  tugas,  PR,  ulangan  dan  evaluasi  lainnya  yang

diberikan  oleh  guru  sebagai  tolok  ukur  siswa  untuk

mengetahui sampai dimana siswa tersebut mampu menyerap

materi pelajaran. 

Penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Setyawati

(2012) dengan lokasi penelitian di  Kecamatan Paranggupito

Kabupaten Wonogiri  berjudul  Pengaruh Penggunaan Media

LCD  dengan  Aplikasi  I  Spring  Free  6.0  dan  Media  Cetak

terhadap Prestasi Belajar ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa

yang menerangkan bahwa :

terdapat  hubungan  motivasi  belajar  dengan  pengaruh

penggunaan media LCD proyektor yang tidak signifikan yaitu

lebih dari  50% terdapat 14 siswa mempunyai  skor motivasi

belajar yang tinggi dan 16 siswa dengan  skor motivasi belajar

yang rendah sehingga pengaruh pembelajaran LCD proyektor



tidak signifikan terhadap motivasi belajar siswa di kecamatan

Paranggupito. Setelah dilakukan analisis uji normalitas, data

menunjukkan motivasi belajar dengan nilai probabilitas lebih

kecil dari 5%.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhsidi (2010)

dengan lokasi penelitian di SMA Negeri I Klego Boyolali pada

tahun  pelajaran  2010/2011  dengan  judul  Pengaruh

Penggunaan  Media  Pembelajaran  LCD  Projector  Terhadap

Prestasi  Belajar  Mata  Pelajaran  Akuntansi  Siswa Kelas  XII

SMA Negeri I Klego Boyolali Tahun Pelajaran 2010 / 2011 

Hasil  penelitian  tersebut  antara  lain  (  1  )  ada

perbedaan  yang  signifikan  prestasi  belajar  siswa  antara

pembelajaran  dengan  media  LCD  Projector  pada  metode

ceramah tanya jawab. (t hitung = 2,292 dan t tabel = 1,992. t

hitung > t tabel ). 

(2) Dilihat dari  nilai  rata – rata post  test kelas ekspe-rimen

sebesar  68,17  dan  nilai  rata  –  rata  post  test  kelas  kontrol

sebesar  64,47  yang  menunjukkan  nilai  rata  –  rata  kelas

eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kon-trol, maka dapat

disimpulkan  bahwa  pembelajaran  dengan  menggunakan

media  pembelajaran  LCD  projector lebih  efektif  dari  pada

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah tanya

jawab.  (3)  Dilihat  dari  nilai  rata  –  rata  pretest  kelas

eksperimen  sebesar  55,48  dan  nilai  rata  –  rata  posttest

sebesar 68,17 maka terjadi peningkatan sebesar 12,69 atau

sebesar  22,87  %.  Nilai  rata  –  rata  pretest  kelas  kontrol

sebesar  55,36 dan nilai  rata  – rata  posttest  sebesar  64,47

maka terjadi peningkatan sebesar 9,11 atau sebesar 16,46 %.



Data di atas menunjukkan bahwa peningkatan nilai rata

– rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol,

maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran  dengan

menggunakan  media  LCD  projector dapat  meningkatkan

prestasi  belajar  siswa,  daripada  menggunakan  metode

ceramah/tanya jawab. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan  oleh  peneliti  lain  dengan  lokasi  penelitian  di

Paranggupito dan di  Boyolali  yang menunjukkan hasil  yang

berbeda yaitu mempunyai pengaruh signifikan di Boyolali dan

mempunyai pengaruh tidak signifikan di Wonogiri. 

Oleh karena itu, tesis ini dibuat di SD Kristen Pratama

untuk  mengetahui  hubungan  antara  motivasi  belajar,  gaya

belajar,  dan  kedisiplinan  belajar  terhadap  prestasi  belajar

siswa dengan media pembelajaran LCD.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan di  atas

maka  terdapat   permasalahan  pada  saat  ini  seperti  yang

dialami oleh SD Kristen Pratama adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana hubungan  antara  motivasi  belajar  terhadap

prestasi  yang  dicapai  oleh  siswa  setelah  menggunakan

media pembelajaran LCD ?

b. Bagaimana  hubungan  antara  gaya  belajar  terhadap

prestasi  yang  dicapai  oleh  siswa  menggunakan  media

pembelajaran LCD ?

c. Bagaimana hubungan antara kedisiplinan siswa terhadap

prestasi yang dicapai siswa dengan menggunakan media

pembelajaran LCD ?

d. Bagaimana  hubungan  antara  motivasi  belajar,  gaya



belajar,  dan kedisiplinan terhadap prestasi  yang dicapai

siswa menggunakan media pembelajaran LCD?

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian  yang  diadakan  di  SD  Kristen  Pratama

mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui  adanya  hubungan  antara   motivasi  belajar

dengan prestasi belajar siswa saat meng-gunakan media

LCD.

b. Mengetahui  adanya  hubungan  antara   gaya belajar

dengan prestasi belajar siswa saat menggunakan media

LCD.

c. Mengetahui adanya hubungan antara  kedisiplinan dengan

prestasi belajar siswa saat menggunakan media LCD.

d. Mengetahui  adanya  hubungan  antara  motivasi  belajar,

gaya  belajar,  kedisiplinan  siswa  dengan  prestasi  belajar

siswa saat menggunakan media LCD.

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian  yang  diadakan  di  SD  Kristen  Pratama

mempunyai manfaat antara lain :

a. Secara teoritis : siswa mempunyai motivasi belajar dan

kedisiplinan yang  lebih  meningkat  serta  gaya  belajar

yang  lebih  baik  sehingga  dapat  mencapai  prestasi

belajar yang lebih tinggi.

b. Secara praktis : siswa lebih mudah memahami materi

pelajaran  yang  disampaikan  guru  melalui  visualisasi



gambar  dan  kata-kata  dibandingkan  dengan

penyampaian hanya melalui verbal saja. 

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian tesis

adalah sebagai berikut: 

Bab  I    Pendahuluan,  yang  terdiri  dari a)  Latar

Belakang  Masalah,  b)  Rumusan  Masalah, c).  Tujuan

Penelitian,  d)  Manfaat Penelitian,  e).  Sistematika  Penulisan

Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri  dari a). Motivasi

Belajar  Siswa,  b).  Gaya  Belajar  Siswa,  c).  Kedisiplinan

Belajar,  d).  Prestasi  Belajar Siswa, e).  Media Pembelajaran

dengan  Multimedia,  e).  Manfaat  Media  LCD, f)  Kerangka

Berfikir, g) Hipotesis Penelitian 

 Bab  III  Metode  Penelitian,  yang  terdiri  dari  a).  Jenis

Penelitian,  b).  Lokasi  Penelitian,  c).  Populasi  dan  Sampel

Penelitian, d) Variabel Penelitian, e).  Instrumen Penelitian, f).

Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian, g). Uji Normalitas

Data dan Linieritas, h). Korelasi dan Regresi Berganda.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian yang terdiri

dari  a).  Deskripsi  Pelaksanaan Penelitian  b).  Analisis

Deskriptif terhadap  Hasil  Pengukuran  Masing-masing

Variabel, c). Analisis Data, d). Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab  V  Penutup,  yang  terdiri  dari  a).  Kesimpulan,  b).

Saran

Daftar Pustaka dan Lampiran






