
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Persepsi

Kegiatan belajar mengajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari terjadi suatu proses

komunikasi informasi  yang terus menerus. Komunikasi dapat terjadi baik perseorangan

maupun kelompok yang dapat menimbulkan suatu persepsi dari proses komunikasi tersebut.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak

manusia. Melalui persepsi manusia  terus menerus mengadakan hubungan dengan

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indera penglihatan, pendengaran, peraba,

perasa dan penciuman.

Persepsi sangat penting karena makin baik suatu obyek, orang, peristiwa, atau hubungan

diketahui makin baik obyek, orang, peristiwa atau hubungan tersebut dapat diingat dan salah

pegertian akan menyebabkan siswa belajar sesuatu yang keliru atau yang tidak relevan

(Slameto, 2003: 102). Seorang siswa menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan

melainkan ia akan menerimanya  dalam bentuk hubungan hubungan atau kelompok

kelompok.

Jika rangsangan yang datang tidak lengakap, ia akan menberikan persepsi yang berbeda

dengan apa yang di harapkan guru. Oleh kerena itu seorang guru harus menyampaikan

pelajaran harus tersusun dalam tatanan yang baik.

Secara umum yang dimaksud dengan persepsi adalah cara pandang, pemahaman, dan

pengamatan seseorang terhadap obyek tertentu yang melibatakan panca indra dan akan

memberikan kesimpulan baik positif maupun negatif terhadap obyek tertentu.  Menurut Basri



(2003: 227) menyatakan ba

dan mengenal perangsang sesuatu sehingga berkesan menjadi pemahaman, pengetahuan,

hal tertentu, sehingga

jika kita memperhatikan sesuatu dan mempersiapkan hal tersebut sebagai suatu yang buruk

dengan pendapat kartini yang menyatakan bahwa persespsi adalah pandangan, pengamatan,

dan interprestasi seseorang atau individu terhadap sesuatu kesan atau obyek yang

diinformasikan kepada dirinya dan lingkungan tempat ia berada sehingga ia dapat

menentukan tindakannya. Sedangkan menurut Sternberg dalam (Robbins, 2001: 75)

h proses mengorganisasikan, mengenal dan memaknai sesuatu yang diperoleh

Berdasarkan beberapa definisi di atas, persepsi merupakan suatu aktivitas yang ada pada diri

seseorang atau kelompok mengenai suatu pemahaman, pandangan, tanggapan, penilaian,

mengorganisi, menafsirkan mengenai suatu obyek tertentu yang akan menimbulkan perilaku

yang baik atau buruk terhadap obyek tersebut. Dengan menyadari apa yang diterima, seorang

akan menginterprestasikanya dalam bentuk tingkah laku dan memberikan persepsi yang

berbeda meskipun obyek yang dikaji berbeda satu sama lain.

Menurut Slameto (2003: 103-105) mengemukakan prinsip prinsip persepsi adalah sebagai

berikut:

1. Persepsi relatif bukan absolut
Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seprti
keadaan sebenarnya oleh kerena itu seorang guru dapat meramalkan dengan baik perspsi
dari siswanya untuk pelajarn berikutnya karena guru tersebut telah mengetahui lebih
dahulu persepsi yang telah dimiliki oleh siswa dari pelajaransebelumnya

2. Persepsi itu selektif
Seseorang akan memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan yang
ada di sekelilingnya pada saat saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima
akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang suatu saat menarik
perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan



3. Persepsi itu mempunyai tatanan
Siswa menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerima dalam
bentuk hubungan hubungan atau kelompok kelompok.

4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan)
Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih
untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih akan ditata dan demikian pula
bagaimana pesan tersebut akan diinterprestasikan

2. Persepsi seorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok
lain sekalipun situasinya sama
Perbedaan ini dapat ditelusuri kerena adanya perbedan perbedaan individual, perbedaan
dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap, dan atau perbedaan dalam motivasi.

Setiap peserta didik memiliki perbedaan persespsi mengenai pemahaman atau pengalaman

yang terjadi pada dirinya dan hasil dari pemahaman tersebut akan dinterprestasikan. Maka

prinsip prinsip persepsi memberikan peranan penting dan harus diperhatikan untuk

mengurangi kesalahan terhadap pemahaman yang dapat membantu memberikan persepsi

yang positif.

2. Metode Mengajar

Pendidikan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan tingkah laku terhadap perilaku

anak didik mempunyai dua unsur yaitu belajar dan mengajar.

Mengajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengorganisasikan atau menata sejumlah

sumber potensi secara baik dan benar sehingga terjadi proses belajar anak. Selain itu dapat

pula diartikan suatu kegiatan penyampaian pengetahuan kepada peserta didik (Sadirman,

2001: 45).

Menurut Dequeliy dan Gazali dalam (Slameto, 2003: 30) menyatakan mengajar adalah

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat dan

penyerahan kebudayaan berupa pengalaman pengalaman dan kecakapan kepada anak didik

kita, atau usaha mewariskan kebudayan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi

penerus.



Pendapat lain adalah mengajar merupakan memperlihatkan sesuatu kepada seseorang melalui

tanda atau simbol dan menanamkan pengetahuan atau keterampilan /teaching is imparting

knowlage or skill (Wina sanjaya, 2008: 94).

Dari penjelasan pengertian di atas, bahwa salah tugas seorang guru adalah mengajar di kelas.

Kegiatan mengajar tidak akan terjadi jika tidak ada peserta didik sebagai obyek. Dalam prosrs

kegiatan mengajar seorang guru dalam peranannya sebagai penyampai informasi harus

memperhatikan beberapa komponen yaitu:

1. Tujuan belajar
2. materi pelajaran
3. metode mengajar
4. sumber belajar
5. media untuk belajar
6. manajemen interaksi belajar mengajar
7. evaluasi belajar
8. anak yang belajar
9. guru yang mengajar
10. pengembangan  dalam proses belajar mengajar

(Azhar Arsyad, 2004: 25)

Berdasarkan komponen komponen dalam proses belajar mengajar di ata, metode merupakan

salah satu komponen yang sangat penting dalam rangka pencapain tujuan pembelajaran.

Salah satu komponen-komponen edukatif interaktif adalah metode mengajar. Metode

mengajar sangat erat kaitannya dengan prinsip prinsip belajar yang akan dapat

membangkitkan gairah belajar anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kita

menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar tidak ada satu metodepun yang dipandang

paling baik, karen baik tidaknya metode mengajar sangat tergantung pada tujuan pengajaran,

materi yang diajarkan, jumlah peserta didik, fasilitas penunjang dan kesangupan individual.

Metode mengajar yang di harapakan dapat terlaksana dengan baik, jika materi yang di
ajarkan dirancang terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa untuk menerapkan suatu metode
sebelumnya menyusun strategi belajar mengajar, dengan strategi belajar mengajar yang sudah
tersusun dapat ditentukan metode mengajar dan akhirnya alat atau peraga media pelajaran
sebagai pendukung materi pelajaran yang akan di ajarkan. Makin tepat metode mengajar,
makin efektif pula pencapain tujuan tersebut (Suryobroto, 2002: 149).



Secara umum metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan

metode secara akurat, guru akan mampu mencapi tujuan pengajaran. Bahan pelajaran yang

disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit guru dalam

mencapai tujuan pengajaran.

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang
telah disusun tercapai secara optimal. Metode dalam serangkain pembelajaran memegang
peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi pembelajaran sangat tergantung
cara guru menggunakan metode mengajar.

dengan kegiatan fisik apa yang diberikan siswa supaya kemampuan intelektualnya dapat

berkembang dan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.

untuk menyampaikan menyampaikan materi pelajaran dalam pencapaian tujuan kurikulum.
Suatu metode mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa  dalam
proses pembelajaran. Metode mempunyai fungsi yang penting dalam kurikulum, karena
memuat
tugas tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru.

bersifat netral dan umum, tidak diwarnai oleh suatu bidang apapun, tetapi menggunakan

unsur unsur inovatif, karena memberi alternatif lain yang dapat digunakan di kelas.

Pendapat lain meurut Winarno Surakhmand dalam (B. Suryobroto, 2002: 148)

cara pelaksanaan dari pada proses pengajaran,

atau soal bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran diberikan kepada murid murid di

sekolah.

Berdasarkan uraian di atas metode mengajar adalah suatu cara bagaimana mengorganisir dan

mentransfer materi pelajaran yang akan diterima peserta didik selama proses pembelajaran

berlangsung demi tercapainya tujuan pengajaran. Guru yang diperlukan siswa adalah yang



pandai dalam menggunakan strategi mengajar dan mampu menetapkan metode metode

mengajar secara efektif dan efisien guna pencapain hasil belajar yang optimal.

Menurut Maiferani (2002: 16) metode mengajar dapat digunakan dalam proses kegiatan

belajar mengajar yaitu:

1. metode ceramah
2. metode diskusi
3. metode tanya jawab
4. metode karyawisata
5. metode penugasan
6. metode demonstrasi
7. metode pemecahan masalah
8. metode simulasi
9. metode eksperimen
10. metode penemuan (discovery)
11. metode proyek atau unit

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang

kreatif bagi kegiatan belajar peserta didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru

lakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang bagaimana yang akan

dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. Pemilihan metode didasari oleh adanya metode

tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Kegagalan seorang guru

terjadi ketika pemilihan dan pengunaan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap

karakteristik dari masing masing metode pengajaran.

Dalam penggunaan metode guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas.
Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang
mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujua, guru perlu merumuskannya dengan
jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang dipilih
guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut (Syaiful Bahri Djamarah,
2006: 83).

Dalam pemilihan metode tidak boleh sembarangan, menurut Wiranto Surakhmad (2006: 89-

92) pemilihan metode mengajar dipengrauhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Anak didik
Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan peserta didik yang berbeda beda latar
belakanya. Status sosial mereka juga bermacam macam. Semua aspek psikologis,
biologis dan intelektual mempengaruhi pemilihan metode yang mana sebaiknya



digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Dengan demkian
kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan metode mengajar

2. Tujuan
Tujuan memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam memilih metode mengajar dan
mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pembelajaran. Metode mengajar yang
dipilih tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan metode yang dipilih harus mendukung
proses belajar mengajar

3. Situasi
Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke
hari. Maka dalam hal ini guru tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi
yang diciptakan guru.

4. Fasilitas
Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar.
Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap
tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar

5. Guru
Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda seorang guru misal kurang suka
berbicara, tetapi guru yang lain suka berbicara. Seorang guru yang bertitel sarjana
pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru yang sarjana bukan pendidikan. Latar
belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan
terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode

Berdasarkan uraian di atas, banyak faktor yang perlu diperhatikan guru sebelum

menggunakan suatu metode mengajar, seororang guru harus dapat memilih metode yang

tepat yang di sesuaikan dengan kondisi peserta didik, tujuan pengajaran, bahan atau materi

pelajaran, fasilitas belajar, dan kemampuan guru itu sendiri.

Guru sebagai pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan sekaligus pendidik yang
mengajarkan nilai-nilai, akhlak, moral maupun sosial dan untuk menjalankan peran tersebut
seorang guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas yang nantinya
akan diajarkan kepada siswa. Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih
metode mana yang sesuai dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik
untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. Dengan variasi metode dapat meningkatkan
kegiatan belajar siswa (Slameto, 2003: 96).

Jika seorang guru memiliki kemampuan tersebut maka kualitas mengajar guru akan mampu

meningkatkan semagat belajar peserta didik, karena dengan metode yang menarik dan

bervariasi merangsang panca indra peserta didik untuk merespon materi yang diberikan yang

terjadi tanpa paksaan dan pada akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 82-

an (2004:

90) adalah motif motif yang akan aktif dan berfungsi, karena adanya perangsang dari luara.



Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan

semangat belajar seseorang sehingga dapat dipahami, penggunaan metode yang tepat dan

bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar

mengajar di sekolah.

3. Pemanfaatan Media

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi. Proses

komunikasi atau proses penyampaian pesan harus diciptakan atau diwujudkan melalui

kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta

didik.

Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati orang lain. Agar
tidak terjadi kesesatan atau kesalahan dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana yang
disebut media. Dengan kata lain, media pengajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa
yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks
atau disajikan secara verbal (Arsyad, 2003 : 16).

Media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar yang seharusnya di manfaatkan oleh

pengajar, namun kerap kali terabaikan. Tidak dimanfaatkannya media dalam pembelajaran,

pada umumnya disebabkan oleh berbagai alasan seperti waktu persiapan mengajar, sulit

mencari media yang tepat, biaya tidak tersedia dan lain-lain.

Tidak selamanya dalam kegiatan belajar mengajar membawa siswa ke benda atau obyek

peristiwa sebenarnya atau sebaliknya membawa peristiwa atau benda ke siswa, mungkin

dilakukan. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini peranan media sangat penting.

penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat

diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat proses belajar yang dialami siswa tertumpu

pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang

dan masa akan datang.

Namun perlu diingat bahwa, peranan media tidak akan terlihat bila pemanfaatannya tidak
sejalan dengan isi dari  tujuan  pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan



pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Akhirnya,
dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadiakan sebagai
penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 137).

Proses pembelajaran meupakan rutinitas di dalam kelas dan media memiliki kontribusi dalam

meningkatkan mutu serta kualitas pengajaran. Kehadiran media tidak saja membatu

pengajaran dalam menyampaikan materi tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan

pembelajaran. Menurt Sudjana, dkk (2002: 2) menyatakan tentang tujuan pemanfaatan media

adalah sebagai berikut:

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi

b. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi

d. Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar

Dapat dipahami bahwa tujuan penggunaan media adalah (1) efektivitas dan efisiensi dalam

kegiatan belajar mengajar, (2) meningkatkan motivasi belajar siswa, (3) variasi metode

pembelajaran, dan (4) peningkatan aktivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan uaraian di atas, media pembelajaran memberikan manfaat yang sangat

membantu keterbatasan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Materi yang di anggap

peserta didik membosankan akan menjadi materi yng disenangi karena penggunaan media

yang menarik. Pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat

baru yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar

peserta didik. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju

penerima (Heinich, 2002: 11).

Istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang

efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, yaitu siswa dan isi pelajaran.



Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan

pengajaran. (Arsyad, 2003: 3).

yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber kepeserta didik yang

Menurut Gane

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangny

oleh Azhar Arsyad (2000: 3) mengatakan media apabila dipahami secara garis besar adalah

manusia, materi atau kejadian yang menghubungkan kondisi yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan dan keterampilan ata

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan media adalah suatu proses, cara atau perbuatan

memanfaatkan media untuk keperluan atau proses belajar mengajar guna membantu atau

mempermudah seorang guru dalam menyampaikan materi atau bahan pelajaran demi

tercapainya tujuan pembelajaran. Dapat pula dikatakan, pemanfaatan media pembelajaran

adalah kegiatan menggunakan alat untuk berkomunikasi yang dapat membantu proses belajar

mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan pelajaran yang disampaikan.

Pemanfaatan media dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi

penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar dalam

kegiatan pemilihan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,
b. karakteristik siswa atau sasaran,
c. jenis rangsangan belajar yang diinginkan,
d. keadaan latar atau lingkungan,
e. kondisi setempat, dan
f. luasnya jangkauan yang ingin dilayani

Sadirman (2002: 82)



Sedangkan menurut Azhar Arsyad (2006: 69-71) mengemukakan beberapa faktor yang

mempengaruhi pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor faktor dana, fasilitas,
dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, dan sumber sumber yang tersedia

2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran
3. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal,

seperti membaca, mengetik dan menggunakan komputer dan karakteristik siswa lainnya
4. Tingkat kesenangan dan keefektifan biaya
5. Kemampuan mengakomodasikan stimulus yang tepat, respon siswa yang tepat, umpan

balik, dan pemilihan media utama dan media sekunder

Jenis media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran cukup beragam, mulai dari yang

sederhana sampai pada media yang cukup rumit dan canggih. Menurut Syaiful Bahri Jamarah

(2006: 140-144) mengemukakan jenis jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari jenisnya, media dibagai menjadi:
a. media auditif (media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio,

castte recorder, piringan hitam
b. media visual (media yang hanya mengandalkan indra penglihatan) media ini ada yang

menampilkan gambar diam seperti film bingkai ada pula media visual yang
menampilkan gambar atau simbol seperti film bisu dan film kartun

c. media audiovisual (media yang mempunyai unsur gambar) jenis media ini
mempunyai kemampuan yang lebih baik

2. Dilihat dari liputnya, media dapat dibagi menjadi:
a. media dengan daya liput luas dan serentak (penggunaan media ini tidak terbatas oleh

tempat ruang dan waktu seperti TV dan radio)
b. media dengan daya liput yang terbatas (dalam penggunaanya membutuhkan ruang dan

tempat yang khusus seperti film, soud, slide dan film rangkai)
c. media untuk pengajaran individual (media ini penggunaannya hanya untuk seorang

diri termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer
3. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi menjadi:

a. media sederhana (media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah,
cara pembuatannya mudah dan tidak sulit

b. media kompleks (media yang alat dan bahan pembuatannya sulit diperoleh serta
mahal harganya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan keinginan

dan minat belajar peserta didik, membangkitkan motivasi, dan rangsangan keinginan untuk

belajar. Kurang lebih dari 90 % hasil belajar diperoleh malalui indera pandang, dan hanya

sekitar 5 % diperoleh melalui indera pendengaran dan 5 % lainnya dengan indera lainnya

(Azhar Arsyad, 2004: 9). Dengan memperhatikan prinsisp prinsip dan faktor faktor yang



mempengaruhi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, situasi pembelajaran akan

lebih menyenangkan, tidak membosankan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Penggunaan berbagai jenis media pembelajaran dapat membawa dampak yang positif dalam

proses pembelajaran. Dimana hubungan antara guru dan siswa dapat berlangsung lebih

interaktif, karena pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar terhadap siswa disamping itu media pembelajaran sangat

mempengaruhi tinggkat pemahaman dan penyerapan yang baik, siswa akan mudah merekam

apa yang disampaikan oleh guru karena ada bantuan media. Dengan pemanfaatan media yang

menarik, lucu, unik, mengesankan dan sesuai dengan materi yang akan di ajarkan akan

menciptakan suasana belajar yang baru dan kondusif serta dapat memotivasi siswa untu

belajar karena dengan pemanfaatan media yang baik peserta didik tidak merasa jenuh.

Siswa sebagai pihak yang menerima materi yang di ajarkan oleh guru akan menilai baik

buruknya media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki persepsi

yang buruk terhadap media yang digunakan guru akan berpengaruh negatif terhadap motivasi

siswa dalam belajar. Demikian juga sebaliknya siswa yang memiliki persepsi baik terhadap

media yang digunakan guru maka akan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta

didik.

4. Motivasi Belajar

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan secara makro di tataran pembelajaran level

kelas adalah takala seorang guru mampu membangun motivasi peserta didik. Dalam kegiatan

belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar,yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar (Sardiman,

2006: 75).



Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Seorang siswa

yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, bisa gagal karena kurang adanya motivasi

dalam belajarnya. Jika peserta didik dapat ditumbuhkan motivasinya maka sesulit apapun

materi pembelajaran atau proses pembelajaran yang diikuti niscaya mereka akan menjalani

dengan senang dan tidak membosankan.  Pembelajaran yang tidak membosankan,

menyenangkan, aktif dan kreatif  tidaklah mudah untuk diciptakan. Setiap guru jarang sekali

memikirkan hal tersebut. Dalam kegiatan belajar mengajar lebih menekankan bagaimana

seorang peserta didik mampu menyerap materi atau pengetahuan secara maksimal walupun

masalah ini menjadi menjadi tolok ukur keberhasilan dalam belajar.

Namun tanpa disadari, kemauan seorang peserta didik untuk belajar atau menyerap materi

secara maksimal, sangat dipengaruhi oleh dorongan atau keinginan dalam diri peserta didik

itu sendiri atau dengan kata lain yaitu motivasi instrinsik dalam diri individu itu sendiri.

yang berasal dari bahasa inggris yang

dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman, 2005: 73), dan motivasi adalah

sebagai keseluruhan dari penggerak di dalam diri siswa, yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang menjamin kelangsungan dari, yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga

tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu tercapai (Sardiman, 2001: 72).

Menurut Uno (2003: 12), mengemukakan motivasi belajar merupakan dua hal yang saling

mempengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor instrinsik berupa hasrat dan

keinginan untuk berhasil dan dorongan akan cita cita sedangkan faktor ekstrinsik ada

penghargaan dan kegiatan belajar yang menarik. Sedangkan menurut Nasution (2002: 58),

seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah usaha usaha untuk

menyediakan kondisi kondisi, sehingga mau atau ingin melakukannya.



dorongan yang murni dan bersumber dari dalam dirinya sendiri. Peranan motivasi sangat

besar terutama untuk mendorong kegiatan bekajar, serta untuk mencapai tujuan belajar

sebagai langkah awal yang akan memacu aktivitas aktivitas belajar. Tanpa adanya perhatian

tidak mungkin terjadi belajar. Dengan adanya motivasi yang tumbuh dan kuat, hal itu akan

menjadi modal penggerak utama dalam kegiatan belajar menngajar sesulit apapun materi

yang diberikan oleh guru jika motivasi yang ada pada diri peserta didik maka mereka akan

dapat memecahkannya.

Fungsi motivasi menurut Sadirman (2001: 83), mengemukakan fungsi motivasi adalah

sebagai berikut:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan
energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor pengerak dari semua kegiatan

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian
motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan
rumusan tujuan

3. Meyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan perbuatan apa yang seharusnya
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan perbuatan
yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik bagi guru maupun

siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan guna memelihara

dan meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan

semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan perbuatan belajar. Siswa

melakukan aktivitas belajar dengan senang karena didorong motivasi.

Peserta didik yang melakukan usaha karena adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik dalam belajar. Dengan kata lain dengan adanya usaha yang



tekun, ulet dan terutama di dasari adanya motivasi, maka peserta didik yang belajar akan

mencapai tujuan yang diinginkan.

Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi tinggi adalah sebagai berikut:

1. Tekun menghadapi tugas (dapat belajar terus menerus dalam waktu yang lama, tidak akan
berhenti sebelum selesai)

2. Ulet menghadapi berbagai macam kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk
berprestasi sebaik mungkin

3. Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah
4. Lebih senang bekerja sendiri
5. Cepat bosan terhadap tugas-tugas rutin (hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu

saja sehingga kurang kreatif)
6. Dapat mempertahankan pendapatnya
7. Tidk mudah melepaskn hal-hal yang diyakininya itu
8. Senang mencari dan memecahkn soal-soal

(Sadirman, 2004: 83)

Apabila siswa memiliki ciri-ciri seperti yang diuraikan di atas, berarti siswa tersebut memiliki

motivasi yang tinggi. Kegiatan belajar akan berhasil jika siswa tersebut rajin mengerjakan

tugas, serta ulet dalam memecahkan masalah dan hambatan secara mandiri. Sebaliknya

apabila siswa mudah menyerah dan putus asa dalam mengerjakan tugas serta memecahkan

masalah, maka hal tersebut menunjukan bahwa motivasi mereka rendah.

Menurut Uno (2003: 12), mengemukakan prinsip prinsip motivasi dalam kegiatan belajar

mengajar adalah sebagai berikut:

1. Motivasi suatu proses di dalam individu. Pengetahuan tentang proses ini membantu kita

untuk menerangkan tingkah laku yang kita amati dan meramalkan tingkah laku tingkah

laku dari seseorang

2. Kita menentukan diri dari proses ini dengan menyimpulkan dari tingkah lainnya

Peserta didik harus mampu menentukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat menunjang

motivasi belajarnya, dengan memperhatikan tingkah laku yang baik atau buruk yang pada

akhirnya peserta didik memahami bagaimana cara atau tindakan yang harus dilakukan untuk



memotivasi dirinya dan mampu bersaing dengan peserta didik yang lainnya dan Aktison

mengemukakan bahwa kecenderungan sukses ditentukan oleh motivasi Hamzah (2008: 8).

Motivasi siswa dibedakan menurut Sadirman (2001: 89), kedalam dua jenis yaitu:

a. Motivasi instrinsik, adalah motif motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu
rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk
melakukan sesuatu. Motivasi instrinsik berisi (penyesuaian tugas dengan minat,
perencanaan yang penuh variasi, umpan balik atas respons siswa, kesempatan respons
yang aktif, dan kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya)

b. Motivasi ekstrinsik, adalah motif motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya
rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik berisi penyesuaian minat dan tugas, perencanaan
yang penuh bervariasi, respons siswa, kesempatan peserta didik yang aktif, kesempatan
peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya, dan adanya kegiatan yang menarik
dalam belajar)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa motivasi berasal dari diri siswa dan berasal

dari luar siswa. Motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sangat memberikan pengaruh

yang sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar, karena motivasi yang timbul tidak ada

paksaan dari pihak luar. Motivasi instrinsik mengidentifikasikan tingkah laku peserta didik

terhadap sesuatu, apabila peserta didik menyenangi pelajaran tersebut maka termotivasi untuk

belajar.

Motivasi eksrtinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar misalnya

penggunaan metode mengajar guru, pemanfaatan media dan lain lain. Seperti yang kita

ketahu, bahwa motivasi yang ada dalam diri peserta didik sangat sulit untuk ditumbuhkan

sehingga seorang guru harus mampu mencari cara atau tehnik untuk membangkitkan

motivasi instrinsik peserta didik.

Ada beberapa cara untuk mengembangkan motivasi belajar siswa dalam belajar adalah

sebagai berikut:

1. Memadukan motivasi baru yang kuat yang sudah ada
2. Memperjelas tujuan yang hendak dicapai
3. Merangsang pencapaian kegiatan
4. Memberikan contoh yang positif
5. Berikan hasil kerja yang telah dicapai.

(Syarifuddin, 2005: 69)



Berdasarkan uraian di atas cara untuk menumbuhkan motivasi bermacam macam,  tetapi

harus di perhatikan bagaimana atau cara yang seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan

motivasi ikstrinsik atau ekstrinsik. Mengingat tidak semua cara yang digunakan guru dapat

memberikan hasil yang baik, sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru

tidak menguntungkan perkembangan belajar siswa. Adanya motivasi yang baik akan dalam

akan menunjukan hasil belajar yang baik pula. Intensitas motivasi peserta didik akan

menentukan tingkat pencapain tujuan pembelajaran.

Banyak para ahli yang mengungkapkan tentang teori motivasi, terdapat berbagai teori

motivasi yang bertitik tolak pada dorongan yang berbeda-beda satu sama lain. Adapun teori-

teori motivasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a.   Teori Abraham H Maslow (teori kebutuhan)
Menurut Maslow dalam Slameto (2003: 172), tingkah laku manusia ini dibagi oleh
Maslow ke dalam tujuh kategori, yaitu:
1. Kebutuhan fisologis, yaitu kebutuhan yang paling mendasar. Meliputi kebutuhan akan

makan, pakaian, tempat berlindung, yang terpenting untuk mempertahankan hidup
2. Kebutuhan rasa aman, ini merupakan kebutuhan kepastian keadaan dan lingkungan

yang dapat diramalkan, ketidakpastian, ketidak adilan, keterancaman, akan
menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada diri sendiri

3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok berinteraksi, dan
kebutuhan untuk mencintai serta dicintai

4. Kebutuhaan penghargaan, ini merupakan kebutuhan rasa berguna, penting, dihargai,
dikaguni, dihormati oleh orang lain

5. Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, keterampilan dan
potensi. Kebutuhan untuk berpendapat, memberikan penilaian dan kritik terhadap
sesuatu

6. Kebutuhan mengetahui dan mengerti, yaitu kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin
tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi dan untuk mengerti sesuatu

7. Kebutuhan estetik, yaitu yang dimanifestasikan sebagai kebutuhan akan keteraturan,
keseimbangan, dan kelengkapan dari suatu tindakan

b. Teori David Mc. Clelland (teori kebutuhan berpretsasi)
Terdapat tiga macam kebuthuan akan berprestasi yaitu:
1. Kebutuhan akan prestasi (The Need For Achievement)
2. Kebutuhan akan kekuasaan (The Need ForPower)
3. Kebutuhan akan afiliasi (The Need For Affiiation)

Mc. Clelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Need For
Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan
kebutuhan seseorang akan prestasi 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 di mana kinerja



mereka timbul karena upaya-upaya mereka 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.
http://id.wikipedia.org/wiki/TEORI_MOTIVASI

c. Teori keberadaan, Keterkaitan, dan Pertumbuhan (Existence Relatedness, and Growth
ERG) Aldefer
Aldefer merumuskan kembali hierarki Maslow dalam tiga kelompok, yang dinyatakan
sebagai keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan (existence relatedness, and growth -
ERG). Yaitu:
a. Kebutuhan akan keberadaan adalah semua kebutuhan yang berkaitan dengan

keberadaan manusia yang dipertahankan dan berhubungan dengan kebutuhan
fisiologis dan rasa aman pada hierarki Maslow

b. Kebutuhan keterkaitan berkaitan dengan hubungan kemitraan
c. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan

potensi perorangan dan dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang
dikemukakan Maslow
(Hamzah B. Uno, 2008: 43)

d. Teori keadilan (eguity)
Teori ini menonjolkan kenyataan bahwa motivasi seseorang mungkin dipengaruhi oleh
perasaan seberapa baikkah mereka diperlakukan di dalam organisasi apabila
dibandingkan orang lain. Kalau orang merasa perlakuan orang-orang terhadapnya tidak
sebaik perlakuan orang-orang itu terhadap orang lain yang dianggap sebanding,
kemungkinan besar orang itu kurang terdorong untuk menyajikan pekerjaan yang baik.
(Hamzah B. Uno, 2008: 49)

e. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi
Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam
arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, para ilmuwan terus menerus
berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung
berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat
kesepakan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam
teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang individu. Menurut model ini,
motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat
internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah : (a) persepsi seseorang
mengenai diri sendiri; (b) harga diri; (c) harapan pribadi; (d) kebutuhaan; (e) keinginan;
(f) kepuasan kerja; (g) prestasi kerja yang dihasilkan.
http://id.wikipedia.org/wiki/TEORI_MOTIVASI

Berdasarkan penjelasan teori di atas, banyak teori dan keyakinan tentang hal-hal yang dapat

memotivasi peserta didik di dalam belajar. Semuanya telah menunjukan bukti ada yang baik

dan ada yang buruk. Penelitian ini mendukung teori Moslow (teori kebutuhan) sebagai salah

satu aliran humanisme, yang menyatakan motivasi seseorang berbeda-beda sesuai dengan

tingkat kebutuhan seseorang yang timbul akan memberikan kekuatan untuk mampu



memenuhi kebutuhan tersebut. Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya

rangsangan baik dari dalam maupun dari luar untuk beraktivitas atau mengadakan perubahan

tingkahlaku menjadi lebih baik.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan yang hampir sama dengan penelitian ini

dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini. Hasil penelitian yang relevan

disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan
No Tahun Nama Judul Kelebihan/Kekurangan
1 2008 Dwi

novita sari
Hubungan antara motivasi
belajar, persepsi siswa
tentang peran guru dan
pemanfaatan waktu belajar
di rumah dengan prestasi
belajar ekonomi siswa kelas
XI IPS semester ganjil
SMA Gajah Mada Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2008/2009

Kelebihan dalam penelitia ini
adalah teori-teori yang
berhubungan dengan variabel
yang diteliti dan dianalisis
dijabarkan dengan jelas

Kelemahan dalam penelitian
ini adalah penjelasan
mengenai alasan-alasan yang
diteliti dalam latar belakang
masalah tidak dikupas dengan
jelas atau tidak secara
mendalam

Penelitian ini menunjukkan
ada hubungan yang positif
dan signifikan antara motivasi
belajar dengan prestasi belajar
dengan r hitung sebesar 0,743

2 2006 Erliza
septia

Hubungan atara persepsi
siswa tentang kemampuan

Kelebihan dalam penelitian
ini adalah tinjauan pustaka



nagara mengajar guru dan motivasi
belajar dengan prestasi
belajar ekonomi siswa kelas
XI IPS semester ganjil di
SMA Negeri I Pagelaran
Tahun Pelajaran 2006/2007

sudah menjelaskan atau
mendukung semua variabel
penelitian

Kelemahan  dalam penelitian
ini adalah penjelasan
mengenai latar belakang
masalah dimulai dari hal yang
khusus kemudian ke yang
umum, penjabaran latar
belakang sedikit dan dalam
perhitungan deskripsi data
tidak dijabarkan dengan jelas

Penelitian ini menunjukkan
ada hubungan yang positif
dan signifikan antara
kemampuan mengajar guru
dengan prestasi belajar
dengan r hitung sebesar 0,942

3 2006 Thomas
trihandoyo

Pengaruh lingkungan
belajar di sekolah dan
metode mengajar guru
terhadap motivasi belajar
ekonomi siswa kelas XI
semester ganjil di SMA
Utama Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2006/2007

Kelebihan dalam penelitian
ini adalah terdapat penjelasan
makna dari hasil perhitungan
deskripsi data yang
dikategorikan ke dalam tiga
kategori

Kelemahan dalam penelitian
ini adalah pertanyaan
kuisioner semua pernyataan
posistif.

Penelitian ini menunjukkan
ada hubungan yang positif
dan signifikan antara metode
mengajar guru dengan
motivasi belajar dengan r hitung

sebesar 0,707

4 2005 Hendri Hubungan antara kondisi
keluarga dan motivasi
belajar dengan peningkatan
kepatuhan terhadap tata
tertib sekolah pada siswa
kelas VIII di SMP Negeri I
Natar Lapung Selatan
Tahun Pelajaran 2005/2006

Kelebihan dalam penulisan
skripsi ini adalah penjelasan
teori-teori masing-masing
variabel mendukung
penelitian ini

Kelemahan dalam penelitian
ini adalah tidak dijelaskannya
makna dari hasil perhitungan
dalam pembahasannya

Penelitian ini menunjukkan
ada hubungan yang positif



dan signifikan antara motivasi
belajar dengan peningkatan
kepatuhan tata tertib sekolah
dengan r hitung sebesar 0,746

C. Kerangka Berfikir

Suatu proses kegiatan belajar mengajar, seorang guru mengharapkan peserta didiknya dapat

menyerap bahan pelajaran yang diberikan secara maksimal, sehingga akan tercapai tujuan

belajar yang diinginkan yaitu dengan ditandai oleh  motivasi belajar yang tinggi.  Namun

pada kenyataanya tidak semau peserta didik memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini

ditunjukan oleh aktivitas  belajar  peserta didik yang berbeda-beda. Motivasi belajar adalah

salah satu indikator untuk mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar. Seorang guru

dikatakan berhasil dalam mengajar jika dapat menumbuhkan motivasi belajar anak didiknya

sehingga dalam proses pembelajaran tidak ada keterpaksaan peserta didik untuk menerima

materi yang diberikan oleh guru. Motivasi belajar ekonomi siswa kelas VIII  diduga

dipengaruhi oleh metode mengajar guru dan pemanfaatan media belajar oleh guru.

Metode mengajar merupakan salah komponen dalam pembelajaran yang  dipergunakan guru

untuk menyampaikan materi pelajaran. Oleh kareana itu peranan metode mengajar sebagai

alat untuk menciptakan proses mengajar. Seorang guru harus mampu memilih, mengunakan

metode yang tepat dan bervariasi dalam memberikan materi pembelajaran. Selama ini tidak

semua guru dapat memilih , menggunakan metode yang tepat dan bervariasi. Jika hal ini

dapat dilakukan oleh guru maka peserta didik tidak akan merasa bosan, terpaksa, tidak

nyaman, jenuh, dan diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa.

Pemilihan salah satu metode akan mempengaruhi pemanfaatan media dalam pembelajaran.

Pemanfaatan media pembelajaran yang memperhatikan tujuan pembelajaran, materi

pelajaran, kondisi siswa, dan memanfaatkannya secara maksimal akan mampu membantu



peserta didik untuk  lebih mudah memahami, mengingat dan merespon materi yang

disampaikan oleh gurunya maka semagat dan motivasi belajar mudah diperkuat.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan persepsi siswa tentang metode mengajar dan pemanfaatan
media oleh guru dengan motivasi belajar ekonomi siswa kelas VIII semester ganjil
di SMP Negeri 24 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini

adalah :

1. Terdapat hubungan persepsi siswa tentang metode mengajar guru dengan motivasi belajar

ekonomi siswa kelas VIII semester ganjil di SMP Negeri 24 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010

2. Terdapat hubungan persepsi siswa tentang pemanfaatan media oleh guru dengan motivasi

belajar ekonomi siswa kelas VIII semester ganjil di SMP Negeri 24 Bandar Lampung

tahun pelajaran  2009/2010

3. Terdapat hubungan persepsi siswa tentang metode mengajar dan pemanfaatan media oleh

guru dengan motivasi belajar ekonomi siswa kelas VIII semester ganjil di SMP Negeri 24

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/201

Persepsi Siswa Tentang
Metode Mengajar Guru

(X1)

Motivasi Belajar
Siswa (Y)

(Y)
Pemanfaatan Media

Mengajar
(X2)




