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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) interaksi prestasi belajar antara siswa 

yang menggunakan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa, (2) perbedaan 

rata-rata prestasi belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran power point 

dengan macromedia flash, (3) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang 

menggunakan media pembelajaran power point dengan macromedia flash pada siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi, (4) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa 

yang menggunakan media pembelajaran power point dengan macromedia flash pada 

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimen dengan desain berimbang 

dan menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian 

adalah seluruh siswa kelas X sebanyak 200 siswa. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling dimana sampel diambil dua kelas (kelas Xb dan kelas Xc) 

dengan pertimbangan bahwa kedua kelas tersebut mempunyai prestasi belajar yang 

sama pada kompetensi dasar sebelumnya. Instrumen dalam penelitian berupa kuesoner 

untuk mendapatkan data tentang motivasi belajar dan tes prestasi untuk mendapatkan 

data prestasi siswa.Teknik analisa data menggunakan uji anava dua jalur dan uji t-test. 

 

Hasil penelitian ini adalah: pertama, ada interaksi prestasi belajar kinematika gerak 

lurus antara siswa yang menggunakan media pembelajaran dengan motivasi belajar 

siswa; kedua, ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran power point dengan macromedia flash, prestasi belajar siswa yang 

menggunakan macromedia flash lebih tinggi daripada yang menggunakan power point; 

ketiga, ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran power point dengan macromedia flash pada siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi, prestasi belajar siswa yang menggunakan macromedia flash 

lebih tinggi daripada yang menggunakan power point; keempat, ada perbedaan rata-

rata prestasi belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran power point dengan 

macromedia flash pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, prestasi belajar 

siswa yang menggunakan power point lebih tinggi daripada yang menggunakan 

macromedia flash. 

 

 

 

 

 


