
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan variabel penelitian dalam penelitian ini

maka  berikut  ini  akan  disajikan  kajian  pustaka  tentang

motivasi  belajar,  gaya  belajar,  kedisiplinan,  prestasi  belajar

siswa, media pembela-jaran dengan multimedia dan manfaat

media LCD

2.1 Motivasi Belajar Siswa

Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam dirinya

sendiri  untuk  merubah  tingkah  laku  manusia  atau  individu

menuju pada arah yang lebih baik.  Motivasi  belajar  adalah

proses yang menimbulkan semangat belajar,  dan kegigihan

untuk  mencapai  tuju-an  keberhasilan.  Sardiman  (2008)

mendefinisikan  mo-tivasi  sebagai  keseluruhan  daya  peng-

gerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang

memberikan  arah  pada  kegiatan  belajar,  sehingga  tu-juan

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Dalyono  (2005)  memaparkan bahwa “motivasi adalah

daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu peker-

jaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar” 

Menurut Slameto (2003), motivasi belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi



dengan lingkungannya.  Motivasi  belajar merupakan sesuatu

keadaan yang terdapat pada diri  seseorang individu dimana

ada  suatu  dorongan  untuk  melakukan  sesuatu  guna

mencapai tujuan.

Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2002),  motivasi

adalah suatu perubahan energi  di  dalam pribadi  seseorang

yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi

untuk men-capai tujuan.  Oleh karena itu keberhasilan siswa

dalam belajar sangat ditentukan oleh dorongan yang sangat

besar dalam pribadi siswa untuk mencapai tujuan. Teori-teori

motivasi belajar siswa mencakup berbagai pandangan antara

lain dari pandangan Abraham Maslow (1997) dalam bukunya

edisi ke 3 “Motivation and Personality” mengenai teori kebu-

tuhan antara lain :

a. Kebutuhan  fisiologis  dan  biologis  yaitu  kebutuhan  yang

sifatnya sangat diperlukan seperti oksigen, makanan, air,

istirahat dan lain sebagainya.

Walaupun banyak yang menganggap sepele mengenai ke-

butuhan fisiologis dalam   kaitannya de-ngan belajar, na-

mun  apabila  tidak  terpenuhi  akan  mempengaruhi  bela-

jarnya. Apabila siswa tersebut dalam keadaan lapar dan

letih, maka siswa tersebut tidak akan dapat berfikir dan be-

lajar dengan mak-simal

b. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa serta, meliputi ke-

butuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari

keluarga dan pergaulan, apabila kebutuhan tersebut tidak

terpenuhi,  maka ia  tidak mempunyai  rasa serta  sebagai

anggota  kelom-poknya.  Hal  ini  akan  merusak  keinginan



siswa untuk belajar dan mencapai prestasi. Bila siswa ti-

dak menyukai guru dan guru tidak menyukai murid maka

akan mempengaruhi motivasi belajarnya.

c. Kebutuhan  akan  penghargaan yaitu  meliputi  harga  diri,

tanggung  jawab,  prestasi,  penguasaan  keahlian,  status

dan dominasi.  Kebutuhan harga diri ter-penuhi saat men-

dapatkan pengakuan, perhatian dan penghargaan diri dari

orang lain. Motivasi belajar akan meningkat apabila siswa

tersebut me-rasa dihargai dan merasa penting.

d. Kebutuhan akan aktualisasi diri meliputi penya-daran po-

tensial diri, kemampuan    pemenuhan diri. Dalam hal ini

siswa dapat mampu mengaktua-lisasikan dan potensi  diri-

nya dalam mengembang-kan bakat dan kemampuan se-

hingga siswa mempu-nyai  motivasi yang besar dalam bel-

ajar. 

e. Kebutuhan rasa aman yaitu  motivasi  belajar  siswa lebih

meningkat bila siswa   tersebut memiliki  rasa a-man dan

perlindungan  dari  segala  hal  yang  meng-ganggu  dalam

belajarnya.

Dari beberapa teori yang dikemukakan dapat di-simpul-

kan bahwa motivasi belajar merupakan daya penggerak (do-

rongan) dalam diri siswa yang lebih me-ningkatkan kegiatan

belajarnya untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi.  

Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk me-ningkatkan

motivasi belajar siswa antara lain :

a. Ganjaran (reward)

b. Nilai prestasi

c. Persaingan kompetisi dan kooperatif



d. Pengetahuan akan hasil belajar

e. Tingkat aspirasi

     Terdapat perbedaan individu dalam motivasi belajar an-

tara  lain  :  individu  yang  lambat  dalam  belajarnya  (slow

learner)  dan  individu  yang  cepat  dalam  belajarnya  (fast

learner).  Menurut  Khan (2008), individu yang lambat dalam

belajar (slow learner) adalah kekurangan per-tumbuhan emo-

sional, kurangnya lingkungan yang aman, dan terbatasnya ke-

sempatan dalam belajar. 

Terdapat  beberapa  indikator  untuk  mengidentifikasi

slow learner adalah  :

a. Mempunyai  kemampuan  dalam  melakukan  sesuatu  na-

mun pada grade yang rendah.

b.  Hubungan antar personal yang rendah

c.  Kesulitan dalam mengikuti beberapa petunjuk dan 

     perintah 

d. Menjalani kehidupan seperti biasanya namun tidak

    mempunyai tujuan yang jelas  dalam jangka panjang

e. Mempunyai kelemahan internal seperti keahlian ber- 

    organisasi, menyerampangkan informasi dan kesulit-

    an dalam pemahaman 

f.  Mempunyai prestasi belajar siswa yang rendah seca- 

    ra konsisten 

g. Mampu mengerjakan dengan peralatan-peralatan se-

    perti dalam laboratorium

h. Mempunyai imajinasi kreasi yang rendah.

i.  Terlambatnya  dalam  mengerjakan  seluruh  tugas-

    tugasnya



j.  Menguasai keahlian dengan lambat dan beberapa ke-

    ahlian tidak dikuasai secara menyeluruh.

Siswa yang  slow learner dan  fast learner akan mem-

pengaruhi  motivasi  dalam belajar  sehingga  prestasi  belajar

siswa juga terpengaruh.

John Keller (1988) memaparkan, pengukuran motivasi

belajar siswa ditentukan oleh 4 komponen yaitu attention (per-

hatian),  relevance (kesesuaian),  confidence (keyakinan) dan

satisfaction (kepuasan)

Perhatian (attention) meliputi :

a. Partisipasi aktif, artinya melibatkan siswa dalam pembela-

jaran melalui  role play,  penelitian di  dalam laboratorium,

dan lain-lain

b. Memberi perhatian secara dinamis termasuk di dalamnya

terdapat unsur humor. Humor yang dimaksudkan jangan

melenceng dari pokok uta-manya

c. Pengajaran secara lebih variatif contohnya melalui video,

LCD,  diskusi kelompok, dan lain-lain.

Penekanan relevansi dapat meningkatkan motivasi bel-

ajar siswa dengan bahasa yang jelas beserta contoh-contoh-

nya. Relevansi (kesesuaian) meliputi :

a. Tujuan orientasi : menggambarkan pengetahuan yang di-

peroleh saat ini sangat bermanfaat bagi siswa itu sendiri

b. Pengetahuan  yang  diperoleh  siswa  sangat  ber-manfaat

untuk meraih masa depannya

c. Kebutuhan yang sesuai 

d. Memberikan suatu pilihan metode bagi  siswa itu  sendiri

dalam memahami suatu pengetahuan yang baru 



e. Menggunakan inovasi dan metode yang berbeda dari se-

belumnya agar dapat meningkatkan motivasi belajar sis-

wa.

Keyakinan (confidence) siswa dalam membuat kesuk-

sesan bagi  dirinya sehingga motivasi  belajar siswa menjadi

lebih  meningkat.  Kesuksesan  kecil  yang  telah  dibuat  oleh

siswa  itu  sendiri  menjadikan  motivasi  belajar  semakin

meningkat.  Memberikan  penilaian  secara  obyektif  membuat

siswa menjadi lebih yakin akan kemampuan diri dalam belajar

sehingga motivasi belajar menjadi lebih meningkat. 

Kepuasan (satisfaction) siswa berkaitan dengan keyak-

inan  siswa  dalam  belajarnya.  Memberikan  respon  balik

berupa  pujian,  jika  siswa  mendapatkan  hasil  prestasi  yang

baik akan membuat motivasi belajar se-makin baik. Beberapa

aturan yang perlu diketahui oleh pengajar antara lain :

a. Tidak boleh memberikan penghargaan terlalu  berlebihan

sehingga dapat mengaburkan pem-belajaran

b. Jika terdapat konsekuensi negatif yang terjadi, membuat

siswa akan menjadi lemah dalam motivasi belajar.

Jika pengajar dapat membangun keyakinan siswa akan

membuat siswa memperoleh peningkatan dalam motivasi be-

lajar siswa sehingga tercapainya kepuasan siswa.  

Howey (2008) menyatakan bahwa terdapat  beberapa

faktor yang mempengaruhi motivasi siswa antara lain :

a. Faktor instrinsik (faktor dari dalam) melalui partisipasi

siswa dalam belajar seperti peng-uasaan materi, tanta-

ngan, dan  keseriusan siswa dalam belajar



b. Faktor ekstrinsik (faktor dari luar) melalui hasil prestasi

siswa, kompetisi, tingkat penghargaan yang diraih oleh

siswa.

c. Tugas-tugas  yang  diberikan  menunjukkan  seberapa

besar tertariknya, seberapa pentingnya dan seberapa

bergunanya tugas-tugas tersebut bagi siswa

2.2 Gaya Belajar Siswa

Setiap siswa mempunyai cara dan metode belajar yang

berbeda-beda.  Namun kebanyakan siswa belum menyadari

dan tidak mempunyai gaya  belajar yang tepat. Hal tersebut

juga  mengakibatkan  akan  mem-pengaruhi  prestasi  belajar

siswa. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan gaya bela-

jar dan bagaimana jenis-jenis gaya belajar yang ada ?

a. Menurut Fleming dan Mills (1992), gaya belajar merupa-

kan  kecenderungan  siswa  untuk  mengadaptasi  strategi

tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab-

nya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang se-

suai dengan tuntutan belajar di kelas/sekolah maupun tun-

tutan dari mata pelajaran.

b. Drummond (1998)  mendefinisikan  gaya  belajar  sebagai,

“an individual’s preferred mode and desired conditions of

learning.” Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara

belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. 

c. Willing  (1988)  menjelaskan bahwa gaya belajar  sebagai

kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar.

d. Dunn dan Griggs (1988) memandang gaya belajar sebagai

karakter biologis bawaan.



Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakter-

istik kognitif, afektif dan perilaku psikomotoris, sebagai indika-

tor yang bertindak yang relatif stabil untuk pebelajar merasa

saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan bela-

jar, NASSP dalam Ardhana dan Willis (1989).

 Gaya belajar siswa merupakan suatu kombinasi dari

belajar  siswa  yang  bagaimana ia  mengatur,  menyerap  dan

mengolah suatu informasi. Gaya belajar yang menyenangkan

akan meningkatkan motivasi belajar siswa, kedisiplinan bela-

jar dan prestasi siswa. Siswa akan menikmati cara belajarnya

sendiri yang disesuaikan dengan gayanya sendiri. 

Michael Grinder (1991) telah mengajarkan gaya belajar dan

mengajar kepada banyak instruktur. Grinder mengemukakan

bahwa terdapat 3 jenis gaya belajar antara lain :

a. Visual (Visual Learner)

b. Auditori (Auditory Learner)

c. Kinestetik (Kinesthetic Learner)

a. Visual (Visual Learners)

Gaya Belajar   Visual     (  Visual Learners  )   menitikbe-ratkan

pada  ketajaman  penglihatan.  Artinya,  bukti-bukti  konkret

harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya

belajar  seperti  ini  mengandalkan  penglihatan  atau  melihat

dulu  buktinya  untuk  kemudian  bisa  mempercayainya.   Ada

beberapa  karakteristik yang  khas  bagai  orang-orang  yang

menyukai gaya belajar visual ini antara lain : 

a. Kebutuhan  melihat  sesuatu  (informasi/pelajaran)  secara

visual untuk mengetahuinya atau mema-haminya

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/
http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/


b. Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna

c. Memiliki  pemahaman  yang  cukup  terhadap  masalah

artistik

d. Memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung

e. Terlalu reaktif terhadap suara

f. Sulit mengikuti anjuran secara lisan

g. Seringkali salah menginterpretasikan kata atau u-capan.

Ciri-ciri gaya belajar   visual   ini yaitu   :

a. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang

sedang mengajar

b. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi

c. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, bi-

asanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian

dia sendiri yang bertindak

d. Tak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula

mendengarkan  orang  lain.  Terlihat  pasif  dalam  kegiatan

diskusi.

e. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan se-

cara lisan

f. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan

g. Dapat duduk tenang ditengah situasi  yang rebut  dan

ramai tanpa terganggu

b. Auditori (Auditory Learners )

Gaya belajar   Auditori   (  Auditory Learners  )   mengan-

dalkan  pada  pendengaran  untuk  bisa  memahami  dan

mengingatnya.  Karakteristik  model  belajar seperti  ini  benar-

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesulitan-belajar/


benar  menempatkan  pendengaran  sebagai  alat  utama

menyerap  informasi  atau  pengetahuan.  Artinya,  kita  harus

mendengar,  baru  kemudian  kita  bisa  mengingat  dan

memahami  informasi  itu.  Karakter pertama  orang  yang

memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa

diserap melalui pen-dengaran, karakter kedua yaitu memiliki

kesulitan untuk  menyerap  informasi  dalam  bentuk  tulisan

secara  langsung,  karakter  ketiga  adalah  memiliki  kesulitan

menulis ataupun membaca.

Ciri-ciri gaya belajar Auditory yaitu :

a. Mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di de-

pan  kelas,  atau  materi  yang  didiskusikan  dalam

kelompok/kelas

b. Pendengar  ulung:  anak  mudah  menguasai  materi

iklan/lagu di televisi/radio

c. Cenderung banyak bicara

d. Tak  suka  membaca  dan  umumnya  memang  bukan

pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat den-

gan baik apa yang baru saja dibacanya

e. Kurang  cakap  dalm  mengerjakan  tugas  mengarang/

menulis

f. Senang  berdiskusi  dan  berkomunikasi  dengan  orang

lain

g. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru dilingkun-

gan sekitarnya, seperti hadirnya  anak baru, adanya papan

pengumuman di pojok kelas, dll

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesulitan-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesulitan-belajar/
http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/


c. Kinestetik (Kinesthetic Learners)

         G  aya     belajar   Kinestetik (Kinesthetic Learners)   meng-

haruskan  individu  yang  bersangkutan  menyentuh  sesuatu

yang  memberikan  informasi  tertentu  agar  ia  bisa

mengingatnya. Tentu saja ada beberapa  karakteristik model

belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya.

Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat

penerima  informasi  utama  agar  bisa  terus  mengingatnya.

Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki

gaya   ini  bisa  menyerap  informasi  tanpa  harus  membaca

penjelasannya.

Ciri-ciri gaya belajar Kinestetik yaitu :

a. Menyentuh segala  sesuatu  yang  dijumpainya,  terma-

suk saat belajar

b. Sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin berg-

erak

c. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tan-

gannya aktif.  Contoh: saat guru menerangkan pelajaran,

dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar

d. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu be-

lajar

e. Sulit  menguasai  hal-hal  abstrak  seperti  peta,  simbol

dan lambang

f. Menyukai praktek / percobaan

g. Menyukai permainan dan aktivitas fisik

Terdapat 4 tipe pengukuran gaya belajar menurut Kolb

(1990)  antara lain gaya belajar  divergent, assi- milator,  kon-

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/
http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/


vergent, dan accomodator. Gaya belajar diverger merupakan

kombinasi  dari  perasaan  dan  pengamatan  atau  perpaduan

antara CE (concrete experience) dan RO (reflective observati-

on). Gaya belajar assimilator merupakan kombinasi dari berfi-

kir dan mengamati atau perpaduan antara RO (reflective ob-

servation) dan AC (abstract conceptualization). Gaya belajar

konverger merupakan perpaduan antara berfikir dan tindakan

atau perpaduan antara  AC (abstract conceptualization) dan

AE (active experimentation). Gaya belajar accomodator meru-

pakan kombinasi perasaan dan tindakan atau perpaduan an-

tara AE (active experimentation) dan AC (abstract conceptua-

lization)  jika diformulasikan menjadi AE + AC. Gaya belajar

tersebut diukur melalui instrumen angket KLSI (Kolb Learning

Style Inventory). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur gaya belajar

siswa bisa melalui Myers Briggs Indicator yaitu :

a. Extraversion – Introversion (bersifat ekstrovert – bersi-

fat introvert) 

b. Intuitive – Sensing (penekanan gambar – penekanan

detail)

c. Feeling – Thinking (perhatian pada orang lain – perha-

tian pada logika)

d. Judging – Perceiving (prioritas pada kesimpulan – ter-

buka pada saran) 

Gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut bersifat

permanen  sehingga  setelah  siswa  menemukan  gaya  bela-

jarnya yang nyaman akan dapat meningkatkan hasil  belajar

siswa itu.



Penelitian yang dilakukan di SD Kristen Pratama ada-

lah  gaya belajar dengan menggunakan pengukuran Bobbi de

Porter (1992) dengan pertimbangan lebih mudah dalam peng-

ukuran gaya belajar melalui ciri-ciri yang dimiliki.

2.3 Kedisiplinan Belajar 

Kadir  (1994)  mengemukakan  bahwa  disiplin  adalah

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan

atau pengendalian. Kedua disiplin yang bertujuan mengem-

bangkan watak agar dapat  mengendalikan diri,  agar berpri-

laku  tertib  dan  efisien.  Disiplin  menurut  Djamarah  (2002)

adalah "Suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidu-

pan pribadi dan kelompok”. 

Sarah Napthalia Hutapea (2002) menyatakan kedisipli-

nan belajar adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan

yang dilakukan oleh siswa untuk melakukan aktivitas belajar

yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-peratur-

an, norma-norma yang telah ditetapkan bersama baik peratur-

an tertulis maupun peraturan tidak tertulis antara siswa dan

guru di  sekolah maupun dengan orang tua di  rumah untuk

mendapatkan penguasaan pengetahuan, kecakapan, dan ke-

bijaksanaan.

BF Skinner dalam Charles and Senter (2004) menge-

mukakan teori  modifikasi perilaku bahwa kedisiplinan dalam

kelas  adalah  pemberian  hukuman  agar  dapat  membentuk

perilaku seorang siswa. Pada teori ini mengijinkan setiap guru

untuk menegakkan kedisiplinan yang konstan agar terbentuk

karakter siswa yang disiplin.  Kedisiplinan di dalam kelas di-



lakukan  setiap  waktu  oleh  seorang  siswa  yang  melakukan

pelanggaran. 

Untuk  memelihara  kedisiplinan  siswa  di  dalam kelas

diperlukan pemberian hukuman yang positif  sebagai  bentuk

penghargaan  dari  kedisiplinan  siswa.  Penghargaan  kedis-

plinan siswa diberikan bagi yang mematuhi peraturan sebagai

contoh  :  mendapatkan  pujian  dan  senyuman  dari  seorang

guru.  Kedisiplinan  selain  dilakukan  di  sekolah,  kedisiplinan

juga harus dilakukan di rumah, dalam hal ini kedisiplinan di

rumah antara lain disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya,

disiplin  dalam  penggunaan  waktu  belajar,  disiplin  dalam

menyiapkan  mata  pelajaran  sesuai  dengan  jadwalnya.  

   Menurut Gunarsa (2000), dalam usaha mena-namkan

disiplin pada anak, beberapa faktor yang perlu diperhatikan

adalah:

1. Menyadari adanya perbedaan tingkat kemampuan kognitif

anak. Dengan azas perkembangan aspek kognitif, maka cara

yang dilakukan perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan

kognitif  ini.

2.  Menanamkan  disiplin  anak  harus  dimulai  sejak  dini.

Menanamkan  disiplin  anak  harus  dimulai  sejak  anak  mulai

mengembangkan  pengertian-pengertian  dan  mulai  bisa

melakukan  sendiri  (tidak  lagi  “total  independent”)

3.  Mempergunakan  teknik  demokratis  sebanyak  mungkin.

Dalam  usaha  menanamkan  disiplin  perlu  dipertimbangkan

agar mempergunakan teknik demokratis sebanyak mungkin.

Pendekatan  yang  berorentasi  pada  kasih  sayang  harus  di-

pakai  sebagai  dasar  untuk  menciptakan  hubungan  dengan



anak.

4.  Penggunaan hukuman sebagai  bentuk  sikap tegas,  kon-

sekwensi dan konsistensi. Penggunaan hukuman harus diar-

tikan sebagai bentuk sikap tegas, konsekwensi dan konsisten

dangan dasar bahwa yang dilakukan bukan tergantung pada

anak  atau  perasaannya,  melainkan  perbuatannya  yang

melanggar  aturan.

5.  Menanamkan  sikap  disiplin  secara  berkelanjutan.

Menanamkan  disiplin  bukanlah  kegiatan  “sekali  jadi”

melainkan harus bekali-kali, mendorong perlu dilakukan beru-

lang-ulang  sampai  tercapai  keadaan  dimana  anak  bisa

melakukan sendiri sebagai kebiasaannya.

Indikator  disiplin  belajar  yang  dikemukakan  oleh

Hurlock  (1999)  adalah  sebagai berikut  :

1.  Disiplin  belajar  di  sekolah

a)  Patuh  dan  taat  terhadap  taat  tertib  belajar  di  sekolah

b)  Persiapan  belajar

c)  Perhatian  terhadap  kegiatan  pembelajaran

d)  Menyelesaikan  tugas  pada  waktunya.

2.  Indikator  disiplin  belajar  di  rumah  

a.  Mempunyai  rencana  atau  jadwal  belajar

b.  Belajar  dalam  tempat  dan  suasana  yang  mendukung

c.  Ketaatan  dan  keteraturan  dalam  belajar

d. Perhatian terhadap materi pelajaran 

Penerapan  kedisiplinan  siswa  (Augustina  H  Reyes,

2006)  diutamakan pada tindakan pencegahan daripada tin-

dakan  setelah  terjadinya  ketidakdisiplinan,  tindakan  proaktif

dan komunikasi erat yang dilakukan oleh guru, siswa maupun



orang  tua  dalam  penegakan  kedisiplinan  sehingga  pen-

dekatan yang baik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.  

Penelitian  kedisiplinan  siswa  yang  dilakukan  di  SD

Kristen  Pratama  melalui  angket  sehingga  dapat  diketahui

bagaimana tingkat kedisiplinan siswa saat menggunakan me-

dia LCD.

2.4  Prestasi Belajar

Prestasi  belajar merupakan  hasil  belajar yang  telah

diukur  dan  ditampilkan  dengan  nilai.  Gagne  dan  Driscoll

(1988)  mengemukakan bahwa hasil  belajar  adalah kemam-

puan-kemampuan yang dimiliki  siswa sebagai akibat perbu-

atan  belajar dan dapat  diamati  melalui  kemampuan belajar

siswa (learner 's performance). 

Menurut  Tu’u  (2004),  pengertian  prestasi merupakan

hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau

kegiatan tertentu.  Prestasi  akademik merupakan hasil  yang

diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat

kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan pe-

nilaian.  Prestasi  belajar  merupakan  penguasaan  terhadap

mata pelajaran yang ditentukan lewat nilai atau angka yang

diberikan guru.  Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat

disimpul-kan bahwa prestasi belajar adalah hasil kemampuan

yang dimiliki oleh siswa sebagai hasil perjuangan yang gigih

dan dilakukan melalui  belajar dan dinyatakan dalam suatu ni-

lai.

Menurut Kartono Kartini  dalam Tulus Tu’u(2004),  fak-

tor-faktor  yang  menghambat  prestasi  belajar  siswa  antara



lain  :

a.    Penghambat dari dalam

b.     Penghambat  dari  luar

Penghambat  dari  dalam meliputi  :

a.    Faktor  kesehatan

Siswa  yang  kesehatannya  sering  terganggu  menyebabkan

anak  tertinggal  pelajarannya.  Karena  itu,  orang  tua  harus

memperhatikan  kesehatan  anak-anaknya  dengan  makanan

yang  bergizi.

b.    Faktor  kecerdasan

Siswa dengan kecerdasan yang kurang menyebabkan siswa

tersebut  lambat  dan  akan  tertinggal  dari  teman-temannya.

Hasil yang dicapai tidak optimal. Selain itu, kecerdasan san-

gat mempengaruhi cepat lambatnya kemajuan belajar siswa.

c.    Faktor  perhatian

Perhatian disini terdiri dari perhatian di sekolah dan di rumah.

Perhatian  belajar  di  rumah sering  terganggu  dengan acara

televisi, kondisi keluarga dan rumah sedangkan perhatian be-

lajar di sekolah sering terganggu dengan suasana pembela-

jaran,  serta  kurangnya  konsentrasi.  Perhatian  yang  kurang

memadai akan berdampak kurang baik terhadap hasil belajar.

d.    Faktor  minat

Minat merupakan kecenderungan yang tinggi terhadap sesu-

atu.  Apabila  pembelajaran  yang  dikembangkan  guru  tidak

menimbulkan  minat,  akan  membuat  siswa  tidak  sung-

guh-sungguh dalam belajar sehingga hasil belajar yang dica-

pai  tidak  optimal.

e.    Faktor  bakat



Bakat  adalah  potensi-potensi  yang  dimiliki  seseorang  yang

dibawa sejak lahir. Apabila pelajaran yang diikuti tidak sesuai

dengan bakat yang dimiliki, prestasi belajar yang dicapai tidak

optimal.

Penghambat  dari  luar meliputi  :

a.    Faktor  keluarga

 Faktor-faktor tersebut berupa faktor orang tua misalnya

cara orang tua mendididk yang kurang baik, teladan yang ku-

rang, faktor suasana rumah yang ramai dan sering cekcok,

faktor  ekonomi  keluarga.  

b.    Faktor  sekolah

 Faktor sekolah terdiri dari faktor metode pembelajaran,

misalnya  metode  yang  kurang  variatif  dan  membosankan

siswa, faktor hubungan antara guru dan siswa yang kurang

dekat, faktor siswa, faktor guru yang kurang pengguasaan ter-

hadap  materi,  faktor  sarana  di  sekolah  seperti  buku-buku

yang kurang, lingkungan yang ramai. Semua itu mengganggu

siswa  mencapai  prestasi  yang  baik.

c.    Faktor  disiplin  sekolah

 Disiplin  sekolah  yang  tidak  ditegakkan  dengan  baik

akan berpengaruh negatif terhadap proses belajar anak. Mis-

alnya siswa yang terlambat dibiarkan saja tanpa adanya huku-

man.

d.    Faktor  masyarakat

 Faktor media massa seperti acara televisi yang meng-

ganggu waktu belajar, faktor teman bergaul yang kurang baik,

merupakan  faktor  yang  paling  banyak  memepengaruhi

prestasi  dan  perilaku  siswa.



e.    Faktor  lingkungan  tetangga

 Faktor lingkungan tetangga contohnya tetangga yang

pengangguran,  pencuri,  penjudi,  peminum  merupakan

lingkungan yang sangat  berpengaruh terhadap hasil  belajar

siswa.

f.    Faktor  aktivitas  organisasi

 Jika siswa mempunyai banyak aktivitas organisasi se-

lain menunjang hasil belajar, dapat juga menganggu hasil be-

lajar jika tidak dapat menggatur waktu dengan baik.

Pengukuran prestasi belajar, Gronlund (2007) menya-

takan  bahwa  suatu  prestasi  belajar  yang  layak  memenuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pengukuran dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan in-

struksional

b. Materi yang telah disampaikan mencakup program instruk-

sional

c. Reliabilitas  prestasi  belajar  harus  diusahakan  setinggi

mungkin  dan hasil  prestasi  belajar  harus  ditafsirkan de-

ngan hati-hati.

d. Pengukuran  prestasi  belajar  dirancang  sedemikian  rupa

agar sesuai dengan tujuan penggunaan hasilnya

e. Prestasi belajar dibuat bertujuan untuk lebih meningkatkan

belajar siswa.

Menurut Bloom dalam Sudijono (2009) prestasi belajar

meliputi aspek kognitif meliputi pengetahuan (knowledge), pe-

mahaman (comprehension), penerapan (application), analisis,

sintesis dan penilaian, dan aspek non kognitif meliputi aspek

psikomotor dan afektif.  



Terdapat  beberapa  faktor  yang  terlibat  pada  prestasi

belajar siswa antara lain aspek kognitif yang meliputi setiap

perilaku mental seseorang yang berhubungan dengan pema-

haman,  pertimbangan,  pengolahan  informasi,  pemecahan

masalah  dan  keyakinan.  Aspek  kognitif  menurut  Love  and

Kruger  (2005)  biasanya  berkaitan  dengan  kehendak  dan

perasaan (afeksi) strategi belajar memahami isi materi pela-

jaran,  strategi  meyakini  arti  pentingnya  isi  materi,  dan  ap-

likasinya serta nilai-nilai  yang terkandung pada materi  pela-

jaran tersebut. 

Sedangkan menurut Munandar,  Herukusumo dan Bo-

nang (2009), prestasi belajar siswa merupakan kinerja belajar

siswa  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk  nilai  rata-rata  yang

diperoleh. Prestasi belajar terwujud karena adanya perbuatan

verbal maupun tulisan dan ketrampilan yang langsung dapat

diukur dengan menggunakan suatu tes. 

Gunarsa (1990) menyatakan bahwa keberhasilan sese-

orang  dalam  belajar  ditentukan  oleh  faktor  internal  (intele-

gensi, minat, bakat, motivasi dan fisiologis) dan faktor ekster-

nal  (gaya belajar siswa, fasilitas belajar,  lingkungan belajar,

pola asuh orang tua, dan profesionalisme pendidik). Peneli-

tian yang dilakukan di SD Kristen Pratama untuk mengukur

prestasi  siswa  adalah  dengan  menggunakan  pretest  dan

posttest yang dibuat oleh peneliti dan guru bidang studi IPA.

2.5 Media Pembelajaran dengan Multimedia

Pada  dasarnya  media  merupakan  kata  jamak  dari



medium yang berarti  perantara.  Kata  media  berlaku untuk

berbagai kegiatan. Gagne dan Brigg (1966) mengemukakan

bahwa  media  pembelajaran  meliputi  alat  yang  digunakan

untuk menyampaikan isi materi pengajaran melalui kamera,

televisi,  buku,  kaset,  video,  komputer.  Ismet  Syarif  (1984)

mengemukakan  bahwa  media  yang  digunakan  dapat

meningkatkan  pemahaman  siswa  terhadap  materi  yang

diajarkan   adalah  media  dan  alat  peraga  yang  digunakan

dalam pengajaran harus  mampu merubah tingkah laku ke

arah yang positif (hasil belajar siswa). 

Menurut  pandangan  Norman  (1993),  teknologi  harus

bisa membuat kita cerdas, dan dapat melayani kita, sehingga

multimedia  berfokuskan  human  centered  bukan  machine

centered.  Media  pengajaran  yang  dipersiapkan  adalah

program  perangkat  lunak  (software)  pada  computer,

(hardware)  yang  dihubung-kan  dengan  media  LCD

(hardware)  untuk  menyam-  paikan  pesan  seperti  overhead

projector (LCD).  Software yang  digunakan  adalah  program

yang mengandung informasi pada transparansi atau buku dan

cetakan lainnya.

Multimedia  didefinisikan  sebagai  presentasi  materi

dengan  menggunakan  kata-kata  dan  gambar  dimana  kata-

kata  disajikan  dalam bentuk  verbal  berupa  teks  kata  yang

tercetak  atau  terucapkan.  Gambar  adalah  materi  yang

disajikan dalam bentuk grafik statis (ilustrasi, foto, grafik dan

peta) dan grafik dinamis (animasi dan video). Reeves (1998),

mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan utama yang

menggunakan  media  dan  teknologi  di  sekolah  yaitu  siswa



dapat  mempelajari  “dari”  media  dan  teknologi.  Media

ditentukan  oleh  semua  makna  komunikasi  dalam  bentuk

apapun yang ditetukan.  

2.6  Manfaat Media LCD

Multimedia  yang  digunakan  dalam  metode

pembelajaran  salah  satunya  menggunakan  perlengkapan

kognitif dengan seperangkat komputer melalui LCD.

Media  dan  teknologi  yang  digunakan  kepada  pembelajar

untuk  mengakses  dan  menafsirkan  infor-masi,  mengelola

pengetahuan dan menganalisa segala informasi.

Dasar-dasar  penggunaan  media  LCD  sebagai

perlengkapan  kognitif  dalam  pendidikan  seperti  yang

dikemukakan oleh Reeves (1998) adalah :

a. Perlengkapan kognitif akan menghasilkan keefektifan yang tinggi
ketika  diterapkan  dalam  lingkungan  pembelajaran  secara
konstruktif

b. Perlengkapan kognitif dapat digunakan untuk kedalaman berfikir
yang penting untuk pembelajaran yang lebih bermakna

c. Perlengkapan  kognitif  dapat  memperkuat  pembelajar  dalam
mendesain pengetahuan   

Keberhasilan  metode  pembelajaran  dengan  media

LCD tersebut sangat tergantung pada motivasi belajar siswa

dan peran tenaga pengajar (guru/dosen) dalam mengadakan

manajemen  kelas.  Wali  kelas/pengajar  wajib  menguasai

manajemen  kelas  agar  dapat  menciptakan  suasana  kelas

yang nyaman dalam belajar, kedisiplinan yang tetap dilakukan

dan hubungan antar siswa yang harmonis. Manajemen kelas

menjadi berhasil apabila suasana kelas menjadi tempat yang



nyaman dalam belajar. Hal ini dapat memberikan respon yang

positif bagi siswa sehingga siswa dapat memperoleh prestasi

akademik yang lebih baik lagi dengan penerapan manajemen

kelas. 

Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Dirjen  Dikdasmen

(1996) tujuan manajemen kelas diterapkan antara lain :

a. Mewujudkan  situasi  dan  kondisi  kelas  baik  sebagai

lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar.

b. Menyediakan  dan  mengatur  fasilitas  serta  perabot

belajar  yang  mendukung  dan  memungkinkan  siswa

belajar  sesuai  dengan  lingkungan  sosial,  emosional

dan intelektual siswa dalam kelas.

LCD  merupakan  media  pembelajaran  yang  baik

dengan  menggunakan  seperangkat  komputer  yang  di-

hubungkan dengan proyektor dan  screen.  Siswa akan lebih

mudah  dalam  menyerap  mata  pelajaran  melalui  visualisasi

gambar  dan  kata-kata,  sehingga  siswa  akan  lebih  tertarik

untuk  melihat,  mendengar  dan  me-nerapkan  dalam

memahami mata pelajaran.

Untuk menjawab pertanyaan apakah multimedia  bisa

bekerja dan membawa hasil? Kita perlu menyimak ilustrasi di

bawah ini, sehingga pembaca dapat menyimpulkan :

a. Saat guru ingin menjelaskan kepada siswa mengenai cara

pompa ban  sepeda  bekerja,  maka  guru  memang dapat

memberikan  penjelasan  cara  kerja  pompa  ban  sepeda

tersebut melalui kata-kata dan bahasa secara verbal an-

tara lain menarik tangkai ke atas menyebabkan katup inlet



Katup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outletKatup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outletKatup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outletKatup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outletKatup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outletKatup inlet menutupTekanan piston memaksa udara melalui katub outlet

Katup inlet terbuka

Katup outlet tertutup

menutup dan piston mendorong udara melalui katup  out-

let.

b. Persepsi (pemahaman) siswa akan sangat bervariasi bila

tidak dibantu dengan ilustrasi gambar bahkan banyak sis-

wa yang tidak paham sehingga siswa menjadi  kesulitan

tentang apa yang mau ditanyakan.

Gambar 2.1 Ilustrasi Media LCD

c. Hal  yang  sangat  berbeda  apabila  seorang  guru  dalam

memberikan  penjelasannya  melalui  media  LCD  dimana

penjelasan verbal  seorang guru tersebut dibantu melalui

ilustrasi gambar seperti pada gambar 2.1. Apalagi gambar

tersebut  berwarna  dan  dinamis  (animasi).  Siswa  akan

lebih mudah menangkap maksud penjelasan dan mema-

hami cara kerja pompa ban sepeda. Guru akan puas sete-

lah siswa mampu memahami materi pelajaran yang telah

disampaikan, sehingga siswa akan meraih prestasi belajar

yang lebih baik. 

2.7 Kerangka Berfikir

Screen LCD
CARA KERJA POMPA BAN SEPEDA

piston



Kerangka berfikir  dimaksudkan untuk mengemukakan

konsep dan dalil yang disusun berdasarkan kajian teori

2.7.1 Konsep

1.   Motivasi belajar adalah daya dorong yang dimiliki o-

      leh individu untuk merubah tingkah laku dalam be-

      lajar sehingga mencapai tujuan dan hasil yang lebih

      baik.

2. Gaya belajar adalah kebiasaan belajar yang disukai 

oleh pembelajar 

3.  Kedisiplinan belajar adalah suatu sikap untuk me-

      lakukan aktivitas dalam belajar yang sesuai dengan

      peraturan atau norma yang ditetapkan bersama

4. Prestasi belajar adalah kemampuan yang dimiliki

      oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan di-

      ukur oleh suatu nilai

2.7.2 Dalil

Dalil 1

Semakin  tinggi  motivasi  belajar  yang  dimiliki  oleh

siswa, semakin baik prestasi yang akan dicapai.

Penalaran dalil 1 adalah siswa yang mempunyai mo-tivasi be-

lajar yang tinggi akan mempunyai semangat dari  dalam diri

siswa untuk belajar, sehingga siswa itu berjuang keras untuk

meraih prestasi yang lebih baik lagi.

Dalil 2

Semakin  disukainya  gaya  belajar  yang  dimiliki  oleh

siswa, semakin lebih baik prestasi yang akan dicapai



Penalaran dalil 2 adalah siswa yang mempunyai gaya belajar

yang disukai,  maka siswa akan tidak mudah menyerah bila

menghadapi kesulitan dalam menjawab setiap tugas atau per-

tanyaan.  Siswa dapat  mencapai  prestasi  belajar  yang lebih

baik.

Dalil 3

Semakin  tinggi  kedisiplinan  belajar  siswa,  maka  se-

makin lebih baik prestasi belajar siswa yang akan dicapai.

Penalaran dalil 3 adalah siswa yang mempunyai disiplin bela-

jar dalam mengatur waktu belajarnya, selalu taat atau disiplin

dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maka siswa tersebut se-

makin  lebih  menguasai  dan  memahami  pelajaran  sehingga

prestasi belajar yang akan diraih semakin lebih baik.

2.8 Hipotesis Penelitian

Penelitian  yang  diadakan  di  SD  Kristen  Pratama

mempunyai hipotesis sebagai berikut :

a. Motivasi  belajar  dan  prestasi  belajar  memiliki  hipotesis

sebagai berikut :   

Ho ;  Rxy ≤  0  :  Tidak  terdapat  hubungan  positif  antara

motivasi belajar  siswa dengan prestasi belajar 

Hi ;  Rxy ≥ 0 :  Terdapat  hubungan positif  antara motivasi

belajar siswa dengan prestasi belajar 

b. Gaya  belajar  dan  prestasi  belajar  memiliki  hipotesis

sebagai berikut : 

 Ho ; Rxy ≤ 0: Terdapat hubungan negatif antara gaya 

 belajar siswa dengan prestasi belajar 

      H1 ; Rxy ≥ 0 : Terdapat hubungan positif antara gaya



      belajar siswa dengan prestasi belajar 

c. Kedisiplinan siswa dan prestasi belajar memiliki hipotesis

sebagai berikut : 

Ho ;  Rxy ≤  0  :   Terdapat  hubungan  negatif      antara

kedisiplinan belajar siswa dengan prestasi belajar 

      H1; Rxy ≥ 0 :  Terdapat hubungan positif antara ke-

      displinan belajar siswa dengan prestasi belajar 

 




