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II. TUJUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Pengertian Persepsi

sekolah merupakan media terjadinya proses belajar mengajar yang melibatkan

pendidik dan peserta didik dalam halini yang dimaksud adalah guru dan siswa.

Selama proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa mengalami proses

pengamatan terhadap materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Siswa diharapkan

mampu menerima materi pelajaran yang di sajikan tersebut.

Peroses pengamatan yang dilanjutkan denagan proses penerimaan materi yang

disajikan tersebut akan menimbulkan pengertian atau pemahaman pada diri siswa

melalui indera yang dimiliki siswa. Hal ini sejalan pendapat yang dikemukakan

oleh Irwanto dalam Rosiana (2005;11)

lima indera yang kita
miliki. Peroses penerimaan rangsangan ini disebut penginderaan (sensation). Tetapi
pengertian kita akan lingkungan atau di dunia sekeliling kita bukan sekedar hasil
penginderaan itu. Ada unsur interpretsi terhadap rangsangan-ransangan diterima
dan inilah yeng menyebabkan kita mempunyai suatu pengertian terhadap
lingkungan. Proses diterimanya (obyek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun

Rakhmat dalam Rosiana (2005;12) berpendapat mengenai persepsi sebagai berikut:
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-hubungan

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi adalah memberikan makna stimuli inderawi. Menapsirkan makna

indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi,

Pendapat di atas menerangkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang

didahuli penginderaan. Stimulus atau suatu ransangan yang diterima individu

melalaui penginderaan akan diteruskan kepusat susunan syaraf yaitu otak dan apa

yang didengar.

Pendapat diatas menerangkan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu obyek

ditangkap melalu indera kemudian diproyeksikan kebagian tertentu. Dan pendapat

di atas menunjukan bahwa persepsi merupakan proses psikologis sehingga

seseorang menyadari apa yang dilihat dan apa yang didengar.

12) berpendapat mengenai persepsi sebagai

berikut:

seorang yang berasal dari komponen
kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar,
cakrawala, dan pengamatannya. Manusia mengalami suatu obyek psikologik
dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari keperibadiaannya.
Sedangkan obyek psikologis ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu.
Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan
struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuaannya dan
cakrawalanya memberikan arti t

Pendapat di atas menyatakan bahwa persepsi terhadap suatu obyek akan berbeda

pada masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar,
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sosialisasi, cakrawala, dan pengetahuaannya masing-masing individu tentang obyek

bukan sekedar penginderaan, persepsi kita terhadap dunia nyata merupakan olahan

Bardasarkan beberapa pendapat di atas, bahwa persepsi adalah suatu pandangan atau

pandangan atau tanggapan individu terhadap suatu obyek yang dipengaruhi oleh

pengalaman, proses belajar atau sosialisasi, pengetahuan cakrawala individu tentang

obyek tersebut.

B. Devinisi, Jenis, Fungsi, dan Pemanfaatan Media Slide PowerPoint Beranimasi

1. Media slide PowerPoint

Pembelajaran merupakan usaha guru untuk membuat siswa belajar. Proses

pembelajaran dilakukan dengan mempertemukan siswa dengan berbagai sumber

belajar. Sumber belajar dapat berupa orang, benda, isi pelajaran, media pembalajaran

metode pembelajaran, metode pembelajaran dan lingkungan belajar siswa.

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe adalah perantara atau

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Gagne menyatakan bahwa media

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat

merangsangnya untuk belajar. Sementara Briggs berpendapat bahwa media adalah

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar,
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misalnya buku, kaset, film, film bingkai, dan lain-lain. (Arief S. Sadiman, dkk,

2005: 6). Dengan demikian, media adalah segala alat fisik yang dapat membantu

siswa dalam proses pembelajaran. Melalui alat-alat tersebut, siswa akan termotivasi

untuk belajar dan mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh guru.

Media memiliki multi makna, baik dilihat secara terbatas dan secara luas. Munculnya

berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam sudut pandang,

maksud dan tujuanya. AECT (Associadon for Education and Communication

Technology) dalam Harsoyo (2002) memaknai media sebagai segala bentuk yang

dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. Menurut NEA (National Education

Association), memaknai media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi,

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk

kegiatan tersebut. Syaiful dan Aswan (2006: 121). Media adalah alat bantu apa saja

yang dapat dijadikan sebagai sumber penyalur pesan guna mencapai tujuan

pengajaran

mengkomunikasikan materi (pesan kurikuler) supaya terjadi proses belajar, yang

mendefinisik

Bardasarkan pendapat tersebut media dapat diartikan sebagai salah satu alat

penyampai pesan dan alat belajar yang membantu kefiktifan proses pembelajaran

sehingga dapat merangsang pikiran, pemahaman dan ke aktifan siswa pada saat

proses pembelajaran berlangsung.

Raharjo mengemukakan media dalam artian yang terbatas, yaitu sebagai alat bantu

pembelajaran. Hal ini berarti, media sebagai alat bantu yang di gunakan guru untuk:
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a) memotivasi belajar, b) memperjelas informasi, c) memberi tekanan pada bagian

penting, d) membari variasi pengajaran, dengan sarana visual, di mana 17% dari

yang di pelajari terjadi lewat indera pendengaran, sedangkan 83% lewat indera

penglihatan. Disamping itu, dikemukakan bahwa kita harus mengingat 20% dari apa

yang kita dengar, namun dapat mengingat 50% dari apa yang dilihat dan didengar.

Media memiliki fungsi yang jelas yaitu memperjelas, memudahkan, dan membuat

menarik materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa sehingga dapat

memotivasi, menimbulkan kegairahan belajar, memahami, membantu mengingat

informasi, melihat, dan mengefisienkan proses belajar.

2. Jenis Media Pembalajaran

Media yang di gunakan dalam pembelajaran banyak sekali jenisnya.

Menurut Haryono (2000: 10), media pembelajaran dapat di kelompokan dalam

berbagai cara di antaranya:

a. mahal murahnya

1. Media besar, yaitu media yang secara relatif harganya mahal, misalnya film,

TV, video, komputer.

2. media kecil, yaitu media yang secara relatif murah, misalnya gambar foto,

kaset audio, buku.

b. Menurut daya jangkaunya

1. Media yang jangkauannya luas, misalnya program TV, program radio,

internet, e-mail, surat kabar.
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2. Media yang jangkauannya seluas ruangan, misalnya media OHP, Slide,

program video, program kaset adio, dan papan tulis.

c. Media elektronik dan magnetik

1. Media elektronik seperti komputer, TV

2. Media magnetik seperti kaset audio dan kaset video

d. Media gerak dan non-gerak

1. Media gerak seperti film, video,

2. Media non-gerak seperti slide, OHP, dan buku

e. Media proyeksi dan non-proyeksi

1. Media proyeksi seperti OHP, buku

2. Media non-proyeksi seperti video, radio, buku

Selain itu, Heinich, Molenda dan Russel mengemukakan kelasivikasi media yang

dapat digunakan dalam pembalajaran, yaitu:

1. media yang tidak diproyeksikan,
2. media yang diproyeksikan,
3. media audio,
4. media video dan film, dan
5. komputer.

Kemudian Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2000: 37) mengelompokan media ke

dalam delapan jenis, yaitu:

1. media cetakan,
2. media pajang,
3. Over Head Transparansi (OHT),
4. rekaman audio tape,
5. seri slide dan film strips,
6. penyajian multi-image,
7. rekaman video (film hidup), dan
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8. komputer.

Sementara itu, menurut Briggs dalam Sardiman (dkk), mengidentifikasikan 13

macam media yang di pergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu:

1. objek,
2. model,
3. suara langsung,
4. rekaman audio,
5. media cetak,
6. pembelajaran terprogram,
7. papan tulis,
8. media transparansi,
9. film,
10. film rankaian,
11. film bingkai,
12. film televisi, dan
13. gambar.

Menurut keahlian khusus maka media di bedakan menjadi dua:

1. media yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti papan tulis, transparansi

(OHT), dan bahan cetak (buku, modul, hand out);

2. media yang memerlukan keahlian khusus seperti program audio visual, program

slide, Microsoft PowerPoint dan internet.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dari berbagai macam dan bentuk media

pengajaran, pengelompokan atas media dapat disimpulkan, jenis-jenis media

meliputi:

1. alat peraga atau media cetak seperti grafik, peta, poster, gambar, seketsa, dan lain-

lain;

2. media audi seperti radio, alat perekam, suara langsung dan lain-lain;

3. media yang diproyeksi seperti film rengkaian, film bingkai (slide), TV, over head

proyektor (OHP) dan lain-lain.
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3. Fungsi Media Pembelajaran

Secara umum kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar

sebagai berikut:

1. memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam
bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).

2. mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra.
3. penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi

sikap pasif anak didik.
4. dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan

pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan
ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan
bilamana semua itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit lagi bila latar
belakang lingkungan guru dan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi
dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam:
a. memberikan rangsangan yang sama.
b. menyamakan pengalaman
c. menimbulkan persepsi yang sama.

(Arief S. Sadiman, dkk, 2005:17-18)

Menurut Kempt dan Dayton, manfaat media dalam proses belajar mengajar adalah

sebagai berikut:

1. penyampaian pelajaran menjadi lebih baku.
2. pengajaran bisa lebih menarik.
3. pembelajaran lebih interaktif.
4. lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat.
5. kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.
6. pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan/diperlukan.
7. sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap pelajaran

dapat ditingkatkan.
8. peran guru dapat berubah kearah positif.

(Arsyad, 2000: 22--23).

Sedangkan Sudjana dan Rivai berpendapat bahwa penggunaan media dalam

proses belajar mengajar memiliki manfaat sebagai berikut:
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1. pakan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi
belajar.

2. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya.
3. metode mengajar akan lebih bervariasi.
4. siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.

(Arsyad, 2000: 25).

4. Optimalisasi Pemanfaatan Media Slide Powerpoint Beranimasi dalam

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Ekonomi

Agar pembelajaran berlangsung efektif, pemanfaatan media itu harus direncanakan

dan dirancang secara sistematis yaitu danagan cara mempersiapkan, menggunakan

seefektif mungkin dan pemberian umpan balik serta menindaklanjuti pada saat

berlangsungnya proses pembelajaran.

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 154--155) mengemukakan ada lima langkah

yang bisa ditempuh guru pada waktu mengajar dengan memanfaatkan media, yaitu:

1. merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media,

2. persiapan guru,

3. persiapan kelas,

4. langkah-langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media, dan

5. langkah-langkah belajar siswa.

Sedangkan menurut Depdikbud (1979: 20) dalam mengemukakan langkah-langkah

dalam memanfaatkan media pembelajaran adalah:

1. menetapkan tujuan mengajar dangan alat peraga;

2. persiapan guru sehubungan dangan menggunakan alat peraga;



22

3. persiapan siswa dalam belajar dengan menggunakan alat peraga;

4. langkah-langkah penyajian pelajaran dangan alat peraga; dan

5. langkah-langkah evaluasi pelajaran dangan alat peraga.

Beradasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

kegiatan pemanfaatan media dalam pambelajaran sangat penting. Kehadiran media

sangat membantu siswa dalam memahami konsep tertentu, yang tidak atau kurang

mampu dijelaskan dengan bahasa lisan atau sebagai alat bantu yang digunakan untuk

menyampaikan pesan pembelajaran.

Di era reformasi yang samakin berkembang, para guru atau tenaga pendidik dituntut

untuk kreatif guna meningkatkan mutu pembelajaran. Guru seharusnya menyadari

pentingnya aspek teknologi untuk menunjang proses pembelajaran, salah satunya

adalah penyajian materi pelajaran dengan menggunakan komputer dan optimalisasi

pemanfaatan media Slide PowerPoint beranimasi.

Hal ini sesuai dangan pendapat Arsyad

bantuan komputer harus mengambil inisiatif awal untuk tugas-tugas yang harus di

kuasai oleh siswa, di samping memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikul

tanggung jawab sendiri sejalan dengan kemajuan proses pembelajaran yang diproleh

dalam tingkat  penguasaan tugas-tugas. Multi media berbasis komputer ini sangat

Roblyer (2003: 111) untuk mengklasifikasikan karakteristik pembelajaran

berbantuan komputer sebagai berikut; pembelajaran berbantuan komputer efektif
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karena program ini di rancang bardasarkan instruksional. Tujuan instruksional

disebut dengan jelas dan dapat diukur, sehingga dapat di baca oleh perancang

pembelajaran yaitu siswa dan guru.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka program pembalajaran berbasis komputer

efektif di gunakan untuk mempertahankan minat, motivasi dan aktivitas belajar siswa

karena mampu memadukan berbagai jenis media termasuk gambar bergarak

selayaknya informasi yang sudah tercetak.

Salah satu media fasilitas yang disediakan komputer yang dapat digunakan untuk

menyajikan materi pelajaran yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan media Slide

PowerPoint Microsoft PowerPoin berfungsi untuk membantu user

dalam menyajikan persentasi. Aplikasi ini menyediakan fasilitas, slide yang dapat

menampung pokok-pokok pembicaraan point-point yang akan dapat dimodifikasi

dengan menarik. Begitu juga dengan adanya fasilitas font picture, sound dan effect

dapat membuat slide yang lebih bagus. Bila keadaan ini dapat disajikan, maka para

pendengar dapat kita tarik perhatiaan untuk menerima apa yang ingin kita

sampaikan. Setiap lembar tayangan berisi materi disebut slide .

Menurut Benny Yuni, (1996: 72) slide merupkan salah satu bentuk media pandang

diproyeksikan kelayar untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi. Medium

slide memiliki kemampuan untuk menyiapkan gambar dalam unkuran yang lebih

besar pada saat diproyeksikan sehingga gambar dapat terlihat jelas. Masih menurut
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Benny A. Pribadi

yang diproyeksikan adalah Over Head Transparansi (OHT), film slide, dan gambar

proyeksi komputer. Pada umumnya jenis media ini digunakan untuk membantu

dalam persentasi materi pelajaran. Penggunaan media OHT dan film slide mampu

menayangkan teks dan gambar untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Jenis

media ini mampu menayangkan hampir semua jenis pengetahuan dan konsep melalui

kombinasi tayangan teks dan gambar. Media Over Head Transparansi (OHT) dan

film slide dapat di gunakan dalam proses mengajar baik untuk kelompok sedang

maupun besar.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan penggunaan media komputer dengan

pemanfaatan media Slide PowerPoint beranimasi dalam pembelajaran sangat

menguntungkan karena dapat mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran.

Pemanfaatan media slide PowerPoint beranimasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar ekonomi diharapkan dapat membantu siswa mengerti, memahami konsep,

ciri-ciri, gambar dan kurva. Peroses pembelajaran dengan manggunakan media Slide

PowerPoint di harapkan juga dapat membentuk kompetensi siswa di mana proses

pembelajaranya dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal tersebut tentu saja

membentuk kreativitas guru dalam menciptakan suasana kondusif sehingga mampu

meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa. Proses pembentukan kompetensi di

katakan efektif apabila seluruh siswa terlibat secara aktif baik mental, fisik dan

sosialnya.
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C. Motivasi Belajar

motif

seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Sardiman dalam Dwi (2009: 13),

motivasi dalam kegiatan belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak

di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan diri kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar

itu dapat tercapai. Motivasi merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.

Peranannya sebagai penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar.

Selanjutnya, Mc. Donal dalam Sardiman (2005: 73) menyatakan bahwa motivasi

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya

feeling

kuat membuat seseorang yang kemudian bertindak melakukan sesuatu karena adanya

tujuan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Hakim (2005: 26) dengan mendefinisikan

motivasi sebagai suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan

suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ilmu

pengetahuan (Djamarah, 2002: 10) belajar umumnya diartikan sebagai proses

perubahan tingkah laku seseorang setelah mempelajari suatu objek (pengetahuan,

sikap, atau keterampilan) tertentu. Sedangkan menurut Slameto (2003: 2), belajar

adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar merupakan perubahan tingkah

laku secara relatif permanen sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.

Siswa yang memiliki motivasi dapat diamati dari tingkah laku, aktivitas siswa dan

kesungguhan siswa tersebut dalam mengikuti pelajaran di sekolah dan di rumah. Hal

ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2005: 83), motivasi yang ada pada diri setiap

orang itu memiliki ciri sebagai berikut:

1. tekun menghadapi tugas;
2. ulet menghadapi kesulitan (tidak cepat putus asa);
3. menunjujakan minat terhadap bermacam-macam masalah;
4. lebih senang bekerja sendiri;
5. cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin;
6. dapat mempertahankan pendapatnya;
7. tidak mudah melepas hal yang diyakini; dan
8. senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Adapun pembagian motivasi dapat dibagi menjadi dua, seperti yang di kemukakan

oleh Hamalik (2004: 162) sebagai berikut.

1. Motivasi Intrinsik (motivasi murni)
Motivasi intrisik adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa yang berguna
dalam stuasi belajar yang fngsional. Jadi, motivasi dapat timbul tanpa pengaruh
dari luar. Misalnya, keinginan untuk memperoleh keterampilan, keinginan untuk
diterima oleh orang lain memperoleh informasi dan pengetahuan,
mengembangkan sikap untuk berhasil.

2. Motivasi Ekstrinsik
Yaitu motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti
nilai, ijazah, tingkatan hadiah, medali pertentangan, persaingan, yang bersifat
sarcasm, ridicule, dan hukuman.
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Hal yang sama pula dikemukakan oleh Sardiman (2005: 89), bahwa ada dua jenis

motivasi, yaitu:

1. motivasi instirsik
Motivasi intirsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak
perlu diransang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan
untuk melakukan sesuatu.

2. motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrisik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya karna
ada ransangan dari luar.

Selanjutnya hal senada di kemukakan oleh Uno (2008: 23), motivasi ditimbulkan dua

faktor, yaitu:

1. intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan kebutuhan belajar,

harapan akan cita-cita.

2. ekstrinsik, berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan

kegiatan belajar yang menarik.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya motivasi belajar terbentuk atas

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar. Dimana

motivasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi

ekstrinsik. Motivasi instrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang

untuk melakukan sesuatu hal tanpa adanya dorongan atau rangsangan dari luar.

Sedangkan, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang

dan biasanya didorong oleh rangsangan dari luar.

Menurut Hamalik (2004: 161), bahwa motivasi mendorong timbulnya melakukan

dan mempengaruhi serta pengubahan kelakuan. Jadi fungsi motivasi meliputi:
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1. mendorong timbulnya kelakuan atas perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan
timbul sesuatu perbuatan seperti belajar.

2. motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan
kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3. motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil.
Besar kecilnya motivasi akan menentukancepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Hal yang sama pula dikemukakan oleh Sardiman (2005: 85), ada tiga fungsi motivasi

yaitu:

1. mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energi

2. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
3. menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Uno (2008), ada beberapa fungsi penting dari motivasi dalam

belajar dan pembelajaran, antara lain:

1. menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar.

2. memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai.

3. menentukan ketekunan belajar.

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi motivasi adalah untuk mendorong seseorang

dalam melakukan sesuatu hal, menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan

tersebut untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Teori McClelland (Teori kebutuhan berprestasi)
Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk  mencapai prestasi atau
Need for Achievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda,
sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi.
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Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high achievers)
memiliki tiga ciri umum yaitu: (1) sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas
dengan derajat kesulitan moderat (2) menyukai situasi-situasi dimana kinerja
mereka timbul karena upaya-upayamereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor
lain, seperti kemujuran misalnya; dan (3) menginginkan umpan balik tentang
keberhasilan dan kegagalan mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi
rendah.

D. Hasil Belajar

Siswa harus aktif sendiri termasuk bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk

mendapatkan suatu pengetahuan atau nilai dan guru sebagai penggerak sebagai

aktivitas siswa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Hal ini

sesuai dangan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 107) menyatakan bahwa setiap

proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.

Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh siswa yang diwujudkan dalam

bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes pada saat berakhirnya proses

pembalajaran. Hal ini sesuai dangan pendapat Burton dalam Hamalik (2001: 31)

bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,

sikap-sikap, apersepsi dan keterampilan.

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses

balajar mengajar yang dapat di kelompokkan dalam beberapa katagori. Menurut

Blomm prestasi belajar yang di capai oleh siswa dapat dikelompokan menjadi 3

kawasan, yaitu:

(1) kognitif,
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(2) afektif, dan

(3) psikomotorik.

Gagne menjelaskan prestasi belajar dapat dikelompokan kedalam 5 katagori yaitu:

(1) keterampilan intelektual,
(2) informasi verbal,
(3) strategi kognitif,
(4) keterampilan motorik, dan
(5) sikap.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah tingkat

keberhasilan siswa dalam mempelajari pembelajaran di sekolah dan bukti dari

pelaksanaan belajar mengajar yang dilaksanakan secar maksimal yang dinyatak

dalam bentuk skor.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian tentang proses pembelajaran yang dilakukan dengan

menggunakan media pembelajaran dan menunjukan pengaruh yang positif terhadap

aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian yang di lakukan antara lain:

Tabel 2. Hasil Penelitian yang Relevan

No Nama Penelii Judul Hasil Penelitian
1 Sumono (2000) Penggunaan Media Grafis

Dalam Upaya
Meningkatkan
Keterampilan siswa Untuk
Menyusun Neraca Lajur
Pada Pelajaran Akuntansi
Kelas II.1 Catur Wulan 3
Tahun Pelajaran 1999/2000
pada SMU Negeri Belitang
Kabupaten Oku

menyatakan penggunaan
media grafis dapat
meningkatkan keterampilan
siswa dan hasil belajar siswa
menyusun neraca lajur pada
pelajaran Akuntansi terlihat
pada hasil analisis tes
formatif yaitu jumlah siswa
yang tergolong terampil dan
cukup dari 23 orang siswa
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atau 62,10% menjadi 35
orang siswa atau 94,59%
dengan rata-rata nilai 9,08.

2 Krisnarwati
(2000)

Penggunaan Media
Pendidikan (Alat Peraga)
Chart Dalam Upaya
Meningkatkan Minat
Belajar Siswa pada  Mata
Pelajaran Akuntansi Kelas
13 Catur Wulan 3 SMU
Negeri 5 Bandar Lampung
Tehun Pelajaran 1999/2000

penggunaan media
pendidikan (alat peraga)
chart pada mata pelajaran
akuntansi dapat
meningkatkan minat balajar
siswa yaitu dari 26,92%
menjadi 65,38% kelas 13 di
SMA N5 Bandar Lampung.

3 Slamet (2007) Penggunaan Media
Pembelajaran PowerPoint
Untuk Meningkatkan
Prestasi Belajar Sejarah di
SMA AL-Azhar 3 Bandar
Lampung

Temuan penelitian yang
diperoleh yaitu: a) terdapat
peningkatan prestasi belajar
siswa dari siklus I ke siklus
II sebesar 5,1 (17,07%), b)
dari siklus II ke siklus III
meningkat 6,02 (24,40%)
dan c) dari siklus III ke
siklus IV tetap menunjukan
hasil sebesar 11,2 (41,45%)
dengan demikain dapat
disimpulkan bahwa
pengunaan pembelajaran
powerpoint dapat
meningkatkan perestasi
belajar sejarah di SMA 3
AL-Azhar Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2006/20007.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, dapat di ketahui bahwa

pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

siswa. Berdasrkan penelitian tersebut penelitian ini di lakukan dengan harapan dan

aktivitas dan hasil belajar pada kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung dapat

meningkat setelah dilakukan proses pembelajaran dengan pemanfaatan media Slide

PowerPoint.
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F. Kerangka Pikir

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pemanfaatan media Slide

Powerpoint beranimasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa seperti

menganalisis, menerapkan pengetahuan dan juga harus mengalami aktivitas jasmani

seperti melihat, mendengarkan, memperhatikan, membaca, mengerjakan, menyusun,

melaksanakan menggambar dan memberikan pendapat.

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan

menjalin komunikasi timbal balik antara guru sebagai  pengajar atau pembimbing

dan siswa sebagai pelajar. Guru harus memperhatikan konsep-konsep yang telah

dikuasai oleh siswa. Siswa harus aktif sendiri termasuk bagaimana strategi yang

harus ditempuh untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau nilai. Guru hanya

memberi acuan agar siswa aktif dan mendominasi aktivitas  dalam pembelajaran.

Tujuan dilakukan kegiatan belajar mengajar adalah untuk merubah perilaku sikap

dan pengetahuan siswa dari yang tidak tau menjadi tahu yang dinyatakan dalam

bentuk hasil belajar siswa baik berupa angka (Kuantitatif) atau huruf (Kualitatif)

yang diperoleh setelah berakhirnya proses pembalajaran.

Keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan balajar mangajar ekonomi di

kelas dapat dilakukan dengan memanfaatkan media Slide PowerPoint beranimasi.

Kemampuan guru dalam memanfaatkan media yang ada akan meberikan

kesempatan kepada sisawa untuk secara aktif mengungkapakan gagasan,
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mendengarkan, mangamati dan mengambil kesimpulan dari apa yang dilihatnya atau

apa yang dipamerkan, diperagakan, dijelaskan dan digambarkan oleh guru dalam

pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dalam

usaha pencapaian tujuan pembelajaran, media pembelajaran dan motivasi belajar

siswa terhadap prestasi hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan pencerminan

dari hasil siswa selama berada disekolah. Dari hasil belajar tersebut dapat diketahui

apakah selama proses belajar mengajar siswa berhasil memahami apa yang

disampaikan dan dinginkan oleh kurikulum sekolah. Setiap siswa yang melakukan

kegiatan belajar secara aktif mempunyai kesempatan untuk memperoleh prestasi

yang baik.

Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan banyak faktor,yang mempengaruhi

terhadapa hasil belajar adalah motivasi. Motivasi yang tinggi akan mendorong siswa

untuk belajar secara aktif dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga akan

mendapatkan prestasi yang memuaskan. Motivasi yang mendorong siswa dalam

belajar ada dua macam yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa dan

motivasi yang berasal dari luar diri siswa tersebut.

Persepsi siswa tentang metode mengajar guru, media pembelajaran dan motivasi

belajar dari dalam diri siswa mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu

proses belajar mengajar. Jelaslah bahwa persepsi positif siswa tentang metode

mengajar guru, media pembelajaran dan motivasi belajar siswa berpengaruh

terhadap peningkatan prestasi siswa. Menur 5) dalam Riabalga

Susila (2009: 25) menyatakan bahwa prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang
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dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran

(2004:18) dalam Riabalga Susila (2009: 25) menyatakan

bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

baik yang berasal dari diri siswa (faktor internal) maupun dari luar siswa (faktor

eksternal). Faktor internal diantaranya adalah minat, bakat, motivasi, tingkat

intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor metode

pembelajaran, strategi pembelajaran ( dalam hal ini penggunaan media belajar).

Sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi pengaruh dan pembentukan

sikap, perilaku dan prestasi seorang siswa.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Bagan konstelasi hubungan antara pemenfaatan media slide powerpoint, motivasi

belajar, dan hasil belajar Ekonomi siswa kelas X SMA YP UNILA Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/2010, dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Konstelasi Pengaruh antar Variabel

Keteranan:

(X1)

(Y)

(X2)
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X1 : Manfaat media slide powerpoint

X2 : Motivasi Belajar

Y   : Hasil Belajar

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. ada pengaruh pemenfaatan media slide powerpoint terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajar

2009/2010;

2. ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X

SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun prlajaran 2009/2010;

3. ada pengaruh pemanfaatan media slide powerpoint beranimasi dan motivasi

belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA YP UNILA Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/2010 .


