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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik di bawah) ط

 za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrop ء

 Ya Y Ye ى

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ( ’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Damah U U ا  

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ى ى  

 fathah dan wau Au a dan u ى و  

 Contoh: 

 kaifa : ك ي ف   

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ...ا      ...ى  
fathah dan alif 

atau ya’  
a a dan garis di atas 

 kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas ى ى

  d}amah dan wau u u dan garis di atas ى و 

Contoh: 

ات    mata : م 

م ى  rama : ر 

 qila : ق ي ل  

ت   و   yamutu : ي م 

4. Ta’marbut}ah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau 

pada kata yang berakhir dengan ta’marbutah yang diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh: 

ف ال    ض ةث اْل   ط  و   raudah al-atfal : ر 

ل ة    ي ن ة  ال ف اض  د   al-madinah al-fadilah : ا ل م 

ة    م  ك   al-hikmah :  ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

بَّن ا    rabbana : ر 

ي ن ا    najjaina : ن جَّ

ق     al-haqq : ا ل ح 

م     nu’’ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د و   
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului dengan huruf 

kasrah (  ى ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

 Contoh: 

 ali bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : ع ل ي   

ب ي     arabi bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

س    al-syamsu : الشَّم 

ل ة   ل ز   al-zalzalah : الزَّ

 al-falsafah : ال ف ل س ف ة  

د    al-biladu : ل ب َل 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (،) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ن   و  ر   ta’muru>n : ت أ م 

ع    ’al-nau : ا لنَّو 

ء    syai’un : ش ي 

ت   ر   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cra transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata itu menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

FiZilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz} al-Jalalah (  للا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ي ن  للا     dinullah : د 

 billah : ب الل  

Adapun ta marbut}ah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-Jala>lah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ة  للا  ه م  ف   م  ح  ي  ر   : hum firahmatillah 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps) dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf 

kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illarasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan  

Syahru Ramadan al-lazi unzila fiih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqizmin al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS: 4             = QS al-Baqarah/2:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Ahmad Ismail Abdussabir 
Jurusan/Fakultas  : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 
NIM  : 20100118041 
Judul :.Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

..PowerPoint terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

..Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN 

..Pangkep  

 
Skripsi ini bertujuan untuk; 1) Mendeskripsikan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint di MTsN Pangkep; 2) Mendeskripsikan motivasi 
belajar pada mata pelajaran sejarah kebudyaan Islam  di MTsN Pangkep; 3) 
Mendeskripsikan Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis                        
Powerpoint terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sejarah   
Kebudayaan Islam Di MTsN Pangkep. 

Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif ex post facto dengan desain penelitian 
regresi linear sederhana. Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Pangkep. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di MTsN Pangkep sebanyak 225 orang. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang dengan menggunakan 
metode Simple Random Sampling. Data diperiloh melalui instrumen angket, teknik 
analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian 
pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint bahwa terdapat 4 orang 
responden berada pada kategori rendah dengan persentase 10,25%, 27 orang responden 
berada pada pada kategori sedang dengan persentase 69,25%, dan 8 orang responden 
berada pada tinggi dengan persentase 20,51%. Sehingga pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis PowerPoint di MtsN Pangkep sebesar 27 berada pada kategori 
sedang, yaitu 69,23 %, sedangkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 
sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep bahwa terdapat 6 orang responden berada 
pada kategori rendah dengan persentase 15,38%, 23 orang responden berada pada pada 
kategori sedang dengan persentase 58,97%, dan 10 orang responden berada pada 
kategori tinggi dengan persentase 25,64%. Sehingga kategorisasi motivasi belajar 
peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep sebesar 
23 berada di kategori sedang, yaitu 58,97%. Dari hasil perhitungan diperoleh (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) 
= 1,75 sementara (𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) = 1,687 untuk taraf signifikan 0,05 %. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih 
besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dapat disimpulkan 𝐻0 di tolak dan 𝐻1 di terima. Artinya ada 
pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis Powerpoint terhadap motivasi 
belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam MTsN Pangkep.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu Bagi Kepala Sekolah Pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis PowerPoint diharapkan dapat menjadi media pembelajaran 
yang dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Bagi peserta didik Untuk 
selalu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka peserta didik hendaknya 
menambah keaktifan dalam proses pembelajaran. Bagi peneliti lainnya, Jika ingin 
melakukan penelitian yang serupa hendaknya melakukan penelitian yang berbeda 
terkaitdengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu proses yang tepat untuk membangun sumber daya 

manusia yang bermutu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Peran 

pendidikan menjadi sangat penting karena kemajuan bangsa ditentukan dengan kualitas 

pendidikanya. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkompoten sebagaimana tercantum dalam undang undang republik Indonesia No 20 

tahun 2003 Bab II pasal 3 berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Pendidikan adalah aktor utama dalam dunia pendidikan, karena pengetahuan 

dan teknologi yang semakin pesat. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek 

dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan peningkatan kinerja dengan cara 

menciptakan, memanfaatkan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber-

sumber teknologi yang tepat.2 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Pembelajaran 

 

1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasionanal (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), h. 7. 

2Ana Widyastuti, dkk, Teknologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 

4. 
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merupakan upaya yang disengaja untuk mengelolah kejadian atau peristiwa sehingga 

terciptanya suatu proses pembelajaran.3 

Dalam proses belajar mengajar diperlukan media pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik dalam menerima pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu bahan ajar yang sangat penting yaitu 

dengan memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi penting 

dikarenakan di era yang semakin berkembang, media menjadi salah satu cara yang 

dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan media seorang pendidik 

dapat lebih mudah untuk meyampaikan transformasi ilmu dengan lebih efektif. 

Pengunaan media pembelajaraan harus bervariasi, menarik perhatian, lebih 

menyenangkan, dan dapat memberikan pengalaman belajar sehingga peserta didik 

dapat menangkap materi pelajaran dengan mudah. Adanya kesadaran pendidik 

terhadap pentingnya pengembangan media pembelajaran di era globalisasi ini tentu 

akan memudahkan proses pembelajaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

mempelajari media pembelajaran. Salah satunya adalah dengan  memahami cara 

menggunakan media, para pendidik pun harus berupaya untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang menarik, dan efisien, dengan tidak melupakan perkembangan 

zaman yang semakin berkembang di era globalisasi ini dalam al-Qur’an telah 

dinyatakan bahwa media itu sudah Allah swt sebutkan yaitu dengan kalam. Q.S. al- 

‘Alaq/96:1-5  

َن ِمۡن َعلٍَق    ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلََق   نَسَٰ   ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم    ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم   نَسَٰ  ٥َعلََّم ٱۡۡلِ

 

3Nurdyansyah dan eni fariyarul fahyuni, inovasi model pembelajaran (Cet. I; Yogyakarta: 

Nizami Learning Center, 2016), h. 23. 
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Terjemahnya: 

(1) Bacalah dengan (Meyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.  
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  
(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.  
(4) Yang (mengajar) manusia dengan pena  
(5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu mengajar bagi pendidik 

untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreatifitas peserta didik dan 

meningkatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

media pembelajaran peserta didik akan lebih mudah dalam pelaksanaan pembelajaran 

dapat memberikan motivasi yang dapat mendorong peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang diberikan oleh pendidik.4 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan 

hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber 

belajar ke pembelajaran (individu/kelompok), yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat pembelajaran sedemikian rupa sehingga proses belajar 

(di dalam/di luar kelas) menjadi lebih efektif.  

Media yang menarik akan mempengaruhi motivasi belajar, ketika peserta didik 

menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh pendidik itu menarik maka dia akan 

terdorong atau merasa tertantang untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh 

pendidik sehingga proses belajar akan lebih menjadi menyenangkan. Tetapi sebaliknya 

jika peserta didik menilai apa yang ditampilkan oleh pendidik tidak menarik maka 

peserta didik akan merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 
4 Talizaro Tafonao, “Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Mahasiswa”, Jurnal Komunikasi Pendidikan 2, No 2 (juli 2018) h. 103.  
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Peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran akan 

memungkinkan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang maksimal, artinya bahwa 

semakin tinggi motivasi belajar peserta didik maka akan semakin besar usaha dan 

upaya yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam belajar. 

Perlunya motivasi dalam kegiatan pembelajaran agar dapat mendorong kemauan dan 

daya penggerak pada peserta didik akan kebutuhan belajar. Dengan adanya motivasi 

belajar peserta didik akan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal, sehingga 

apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik akan mudah diserap dan mudah dipelajari. 

Tumbuhnya kesadaran pendidik terhadap pentingnya pengembangan media 

pembelajaran di era globalisasi ini tentu akan memudahkan proses pembelajaran. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempelajari media pembelajaran. Disalah 

satunya adalah dengan memahami cara menggunakan media, para pendidik pun harus 

berupaya untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik, dan efisien, 

dengan tidak melupakan perkembangan zaman yang semakin berkembang di era 

globalisasi ini seperti teknologi dan media elektronik berbasis salah satunya yaitu 

mengunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint.  

PowerPoint banyak digunakan karena pengoperasiannya yang mudah, dan 

semua orang mampu untuk membuat PowerPoint. Media PowerPoint merupakan salah 

satu media elektronik yang dapat digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. 

Pada PowerPoint banyak fitur-fitur yang menarik seperti kemampuan pengolah teks, 

dapat menyisipkan gambar, audio, animasi, efek yang dapat di atur sesuai selera 

penggunanya, sehingga peserta didik akan tertarik pada apa yang ditampilkan pada  

PowerPoint. 
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Menggunakan media PowerPoint dalam proses pembelajaran dapat membantu 

pendidik untuk mengembangkan teknik pengajaran terutama pada materi yang terdapat 

banyak teori atau penjelasan. Dengan digunakannya media PowerPoint maka peserta 

didik tidak akan merasa jenuh mendengarkan pemaparan materi karena materi yang 

disampaikan dengan menarik pada tayangan PowerPoint. Media PowerPoint 

dipandang dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pembelajaran khususnya 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang abstrak karena Sebuah gambar dalam slide 

di PowerPoint akan lebih efektif ketimbang kata-kata saja. 

Berdasarkan hasil observasi awal di MTsN Marang Pangkep pada tanggal 10 

Maret 2021 didapatkan data awal bahwa pendidik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam melakukan pembelajaran dengan menggunakan media berbasis 

PowerPoint. Media PowerPoint membantu pendidik untuk lebih mudah dalam 

mengajar dan peserta didik lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Penggunaan 

media PowerPoint dapat mendorong motivasi belajar peserta didik karena dalam 

penggunaannya peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan mengenai materi 

yang disampaikan tetapi peserta didik juga diajak melihat bukti peninggalan sejarah 

yang divisualisasikan di dalam media PowerPoint sehingga peserta didik mudah 

memahami materi ketika proses pembelajaran  Sejarah Kebudyaan Islam berlangsung 

sehingga materi yang diberikan akan lebih kuat diserap oleh peserta didik dan 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu calon peneliti tertarik 

untuk meneliti “Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaraan PowerPoint 

terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kebidayaan Islam di MTsN Pangkep’’ 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint di MTsN 

pangkep? 

2. Bagaimana motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam di MTsN Pangkep? 

3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTsN Pangkep? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang belum 

merupakan kesimpulan tetapi bersifat sementara, suatu pendapat yang belum fainal, 

karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa 

pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan yang dianggap besar 

kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar.5 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mengemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: terdapat pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTsN Pangkep. 

 

 

 

5A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 1; 

Jakarta:  Prenadamedia Group, 201), h. 130. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran terhadap variabel-variabel dalam judul pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN Pangkep. 

1. Media Pembelajaran Berbasis Microsoft PowerPoint 

PowerPoint adalah sebuah software aplikasi dari Microsoft Office yang berguna 

sebagai penyedia layanan media untuk mengemas materi dengan ringkas untuk di 

sampaikan kepada peserta didik agar presentasi lebih efektif, efisien dan juga menarik. 

Dalam PowerPoint terdapat materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik 

pada mata pelajaran SKI dengan sub materi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. 

Adapun indikator dari media pembelajaran berbasis PowerPoint yaitu, Menciptakan 

Materi Pembelajaran dengan menarik, efektif, dan efesien, Menumbuhkan rasa 

semangat peserta didik dalam menerima pembelajaran, dan Materi pembelajaran 

disampaikan secara utuh melalui pointer-pointer materi. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis. Peranannya yang khas adalah dalam 

penumbuhan gairah, perasaan dan semangat untuk bekerja. Motivasi belajar adalah 

dorongan yang menjadi penggerak dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dan 

mencapai suatu tujuan yaitu untuk mencapai prestasi. Adapun indikator dari motivasi 

belajar peserta didik dilihat dari motivasi ekstrinsik yaitu, Adanya hasrat keinginan 

berhasil, Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan, Adanya penghargaan dalam belajar, Adanya kegiatan yang menarik dalam 
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belajar, Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta 

didik dapat belajar dengan baik. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan telah dilakukan, ditemukan beberapa 

penelitian yang berhubungan dengan objek atau metode pendekatan yang sama dengan 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Wisna hippy dengan judul penelitian, “Pemanfatan Media Pembelajaran Berbasis 

PowerPoint pada Mata Pelajaran Pkn di kelas V Sdn 4 Telaga Kabupaten 

Gorontalo”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint pada mata pelajaran PKn di kelas V SDN 4 

Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sudah dilaksanakan dengan 

optimal. Hal ini bisa dilihat dari motivasi belajar peserta didik yang sangat tinggi, 

dimana rata-rata peserta didik pada saat proses belajar mengajar mengikuti 

pembelajaran dengan sangat baik. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan 

media berbasis PowerPoint pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik. 

Sehingga dampak pemanfaatan media pembelajaran pada peserta didik dapat 

menumbuhkan motivasi belajar dan rangsangan kegiatan belajar serta 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.6 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum ada 

membahas motivasi belajar peserta didik. Selain itu, perbedaannya terletak pada 

instrumen pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sedangkan penelitian ini menggunakan instrument angket atau kuesioner. 

 

6Wisna Hippy, Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Power Point Pada Mata 

Pelajaran Pkn Di Kelas V SDN 4 Telanga Kabupaten Gorontalo, Skripsi (Gorontalo: Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,2018 ), h. 62. 
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Adapun persamaannya terletak pada judul penelitian yang membahas tentang 

pemanfaatan PowerPoint. 

2. Putri Indah Cahyani dengan judul penelitian “pengaruh penggunaan media 

pembelajaran PowerPoint terhadap minat belajar matematika peserta didik kelas 

viii smp swasta ar-rahman percut tahun pelajaran 2017-2018”. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dan sampel berasal dari populasi yang homogeny. Skor rata-

rata minat belajar peserta didik kelas eksperimen adalah 76,731 dan skor rata-

rata minat belajar peserta didik kelas control adalah 73,4. Hasil uji thitung untuk 

hipotesis diperoleh sebesar 2,120 dan ttabel sebesar 1,676. Karena thitung > 

ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan media pembelajaran 

PowerPoint terhadap minat belajar matematika peserta didik kelas VIII di SMP 

Swasta Ar-Rahman Percut Tahun Pelajaran 2017-2018.7 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum ada 

membahas motivasi belajar peserta didik. Perbedaan terletak pada waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu instrumen 

pengumpulan data yang menggunakan angket dan dokumentasi. Selain itu, jenis 

penelitian yang digunakan kuantitatif ex post facto. 

3. Humaedah dengan judul penelitian “Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sma Negeri 5 Kabupaten Wajo”. 

 

7 Putri Indah Cahyani, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft Power Point 

Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Smp Swasta Ar-Rahman Percut Tahun Pelajaran 

2017-2018, Skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan, 2018), h. 85.  
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Berdasarkan hasil analisis statistik deksriptif hasil belajar peserta didik 

menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran inquiry termasuk sedang 

karena berada dalam interval (79-81). Berdasarkan hasil analisis statistik 

deskriptif yang telah dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi tentang 

motivasi belajar di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa hasil 

motivasi belajar peserta didik adalah dalam kategori sedang yakni pada interval 

(76-78). Berdasarkan hasil output SPSS 16 pada uji hipotesis menggunakan 

Independent Sample t Test yang dilakukan pada data hasil belajar peserta didik 

menunjukkan nilai Sig.(2- tailed) sebesar 0,000.Nilai Sig.(2-tailed) yang 

diperoleh lebih kecil dari = 0,05. Maka kesimpulan yang diambil adalah ditolak 

dan diterima atau terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap 

motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo.8 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum ada 

membahas pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Perbedaan terletak 

pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan purposive 

sampling sedangkan penelitian ini menggunakan sampel random sampling. Selain itu 

perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. Adapun 

persamaannya terletak pada angket atau kuesioner.  

4. Nurul Awaliyah Abbas dengan judul penelitian “Pengaruh Kemampuan Pendidik 

Mengelola Kelas Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Mts AshShalihin 

Romang Polon”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

Kemampuan pendidik mengelola kelas di MTs. Ash-Shalihin Romang Polong 

 

8Humaedah, Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

Di Sma Negeri 5 Kabupaten Wajo, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin 

Makassar, 2018), h. 66. 
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berada dalam kategori sedang dan rataratanya adalah 40 yang berada pada 

interval 40 - 41 dan dikategorikan termasuk kategori sedang. 2) Motivasi belajar 

peserta didik di MTs ash-Shalihin berdasarkan hasil perhitungan penelitian 

sebanyak 30 peserta didik dan memperoleh skor 40, berada pada interval 40-41 

dan termasuk dalam kategori sedang dengan frekuensi 43 %.3) ada pengaruh 

positif antara kemampuan pendidik mengelola kelas ddengan motivasi peserta 

didik yaitu 0.30. sementara itu berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa persamaan 

regresi Y = 5.11 + 0.87. artinya ada pengaruh signifikan antara kemampuan 

pendidik mengelola kelas dengan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan diperoleh thitung = 1.743 sedangkan ttabel = 1.701 

untuk taraf nyata (𝛼) = 0.05. karena nilai thitung = 1.743 > ttabel = 1.701 maka 

H1 yang berbunyi “Kemampuan Pendidik mengelola kelas berpengaruh terhadap 

motivasi peserta didik” diterima, dan H0 yang berbunyi “Kemampuan Pendidik 

mengelola Kelas tidak berpengaruh terhadap motivasi peserta didik” ditolak. Jadi 

hasil penelitian ini adalah kemampuan mengelola kelas berpengaruh terhadap 

motivasi belajar peserta didik MTs ash-Shalihin Romang Polong.9 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum ada 

membahas pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Perbedaan terletak 

pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan purposive 

sampling sedangkan penelitian ini menggunakan sampel random sampling. Selain itu 

 

9Nurul Awaliyah Abbas, Pengaruh Kemampuan Pendidik Mengelola Kelas Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik Di Mts AshShalihin Romang Polon, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 58. 
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perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. Adapun 

persamaannya terletak pada angket atau kuesioner. 

5. Amring dengan judul penelitian “pengaruh srategi pembelajaran jigsaw terhadap 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh di madrasah aliyah 

madani alauddin paopao kabupaten gowa”. berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan diperoleh thitung = 5,492 sedangkan ttabel = 1,694 untuk taraf nyata 

(α) = 0,05 dan dk = 32. Karena nilai thitung = 5,492 > ttabel = 1,694 maka H1 

yang berbunyi “Strategi pembelajaran jigsaw berpengaruh terhadap motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh” diterima, dan H0 yang berbunyi 

“Strategi pembelajaran jigsaw tidak 60 berpengaruh terhadap motivasi belajar 

peserta didik”. Jadi strategi pembelajaran jigsaw berpengaruh terhadap minat 

belajar peserta didik αpada mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah Madani 

Alauddin Paopao.10 

Perbedaan terletak pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya 

menggunakan purposive sampling sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

random sampling. Selain itu perbedaan terletak pada Pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, dan observasi. Adapun persamaannya terletak pada angket atau 

kuesioner. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

10Amring, Pengaruh Srategi Pembelajaran Jigsaw Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Madrasah Aliyah Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 59 
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a) Untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint di 

MTsN Pangkep.  

b) Untuk menegtahui motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam di MTsN Pangkep. 

c) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTsN Pangkep. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan  utama sebagai  

berikut:   

a) Kegunaant Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dan perkembangan di bidang pendidikan. 

b) Kegunaan Praktis   

1. Untuk Peneliti  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperluas 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pengajaran yang memanfaatkan media 

pembelajaran dan agar pendidik lebih mudah dalam menyampaikan materi secara 

praktis, efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, serta 

menambah wawasan tentang kreativitas pendidik dalam penggunaan media 

pembelajaran.  

2. Untuk Pendidik 

kan tentang pengaruh pemanfaatan media pembelajaran PowerPoint terhadap 

motivasi belajar peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint. 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”.1Kata media merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang berasal dari bahasa latin yang berarti perantara. Pengertian lebih 

jauh tentang media adalah sesuatu yang membawa informasi dari sumber untuk 

diteruskan kepada penerima.2 Menurut Scramm dalam Rusman menyebutkan bahwa 

media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Sedangkan Heinich mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat saluran komunikasi. Ia mencontohkan media ini seperti film, televise, 

diagram, bahan terceyak, computer, dan instruktur. National Education Association 

(NEA) atau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Amerika Serikat 

mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/informasi.3 

Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual 

serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan 

dibaca. Adapun batasan yang diberikan, ada persamaan diantara batasan tersebut yaitu 

bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

 
1 J Tombokan Runtukahu Selpius Kandou, Pembelajaran Matematika dasar Bagi Anak 

Berkesilitan Belajar (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h. 28. 

2 Ali Hamzah Muhlisrani, Perencanaan dan Startegi Pembelajaran Matematika (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2014), h. 95. 

3Rusman, Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 213-214. 
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dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.4 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronik untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.5 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa media 

adalah sebuah perantara untuk meyampaikan informasi dari pengirim kepenerima 

untuk mendapatkan informasi yang akurat. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antar pembelajar, pengajar, dan 

bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan penyampai pesan atau 

media. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam 

kurikulum yang dituangkan oleh pengajar atau fasilitator atau sumber lain ke dalam 

simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol non verbal atau visual.6 

Media salah satu alat komunikasi dalam menyampaikan pesan tentunya sangat 

bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran, media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran tersebut disebut sebagai media pemabalajaran. 

Kedudukan media dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tidak 

dapat dipandang hanya sebatas sebagai alat bantu yang boleh diabaikan mana kala 

media tersebut tidak tersedia. Perlu dipahami bahwa kedudukan media pembelajaran 

dapat memberikan konstribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, dengan demikian fungsi media pembelajaran merupakan bagian integral 

 

4Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7. 

5Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12-13, 

6Fifit Ritriansyah, “Pemanfaatan Media Pembelajaran (Gedget) untuk Memotivasi Belajar 

Siswa SD” Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 5, No. 2 (2019), h. 33. 
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dari proses pembelajaran dan bertumpuh pada tujuan, materi, pendekatan, metode, dan 

evaluasi pembelajaran. Menurut Rayandra Asyhar dalam Safei, menjabarkan empat 

alasan rasional mengapa media pembelajaran itu panting untuk digunakan dalam 

pembelajaran, yakni meningkatkan mutu pembelajaran, tuntutan paradigma bantuan, 

kebutuhan pasar, dan visi pendidikan global.7 

Media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen proses belajar 

mengajar yang dimiliki peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar. Hal tersebut sependapat dengan Gagne yang mengatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

memberikan rangsangan untuk belajar.8 

Muhammad Yaumi menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah semua 

peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan 

membangun interaksi. Peralatan tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara 

sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran.9 

Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, 

buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi alat-alat semacam radio dan 

televisi kalau digunakan dan deprogram untuk pendidikan maka merupakan media 

pembelajaran. Dari konsep di atas, maka bedanya antara media dan media 

pembelajaran terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan. Artinya alat apapun 

 

7Muh. Safei, Teknologi Pembelajaran (cet. IV; Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 

22. 

8Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 12-13. 

9Muhammad Yaumi, Belajar dan mengajar dengan Media & Teknologi (Cet. I; Makassar: 

Syahadah, 2017), h. 9. 
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itu asal berisi tentang pesan-pesan pendidikan termasuk ke dalam media pendidikan 

atau media pembelajaran.10 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

media pembelajaran merupakan sebuah perantara untuk meyampaikan informasi dari 

pendidik ke peserta didik guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. PowerPoint 

Berkembangnya teknologi berbatuan komputer menyebabkan perubahan 

tuntuta penyelenggaraan pembelajaran. Diantaranya tuntutan terhadap peningkatan 

kemampuan dan keterampilan pendidik dalam menyampaikan bahan ajar pembelajaran 

mealui media presentasi berbasis komputer salah satunya yaitu PowerPoint.  

Media PowerPoint adalah media pembelajaran yang termasuk dalam media 

berbasis computer. Menurut Arsyad: 

“Microsoft PowerPoint adalah suatu softwere yang akan membantu dalam 
menyusun sebuah presentasi yang efektif, professional, dan juga mudah. 
Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan lebih baik menarik dan 
jelas tujuannya jika di persentasikan karena Microsoft PowerPoint akan 
membantu dalam pembuatan slide, outline persentasi, menampilkan slide yang 
dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang mudah dilayar monitor 
computer.”11 

Menurut Rusman dalam jurnal Eksponen PowerPoint merupakan salah satu 

aplikasi yang didesain untuk menampilkan aplikasi multimedia dengan menarik, 

kemudahan dalam penggunaan dan relatif murah. Widada juga mengemukakan 

PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan 

program multimedia menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan 

 

10Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2012), h. 58. 

11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 65. 
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relatif murah, karena tidak menggunakan bahan baku selain alat yang menyimpan 

data.12 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PowerPoint termasuk 

kedalam media visual yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi 

kepada peserta didik secara menarik. 

Program PowerPoint di dalam komputer dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintah, 

pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikan 

media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi, yaitu pengelolaan teks, 

warna, gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai dengan kreatifitas 

penggunaannya. 

Indikator media PowerPoint yang dapat menarik motivasi belajar dan jelas 

tujuannya jika dipresentasikan karena Powerpoint akan membantu dalam pembuatan 

slide, outline, persentase diantaranya, yaitu: 

1) Menciptakan materi pembelajaran yang menarik, efektif dan efesien, yaitu 

menciptakan pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik itu 

kewajiban guru. Guru harus kreatif dalam membuat PowerPoint agar dapat 

menarik perhatian peserta didik agar tidak bosan menerima materi pembelajaran. 

Salah satu bentuk perhatian guru yang lain ialah dengan mempersiapkan 

pembelajaran yang matang, dan juga metode yang digunakan dalam 

menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan materi yang di ajarkan.  

 

12 Khusnul Khatimah, “Pemanfaatan Powerpoint Terintegrasi dengan I-Spring Presenter 

Sebagai Media Pembelajaran” Jurnal Eksponen Vol. 9, No. 1 (April, 2019), h. 80. 



19 
 

 

 

2) Menumbuhkan rasa semangat peserta didik dalam menerima pembelajaran, yaitu 

menumbuhkan semangat peserta didik itu tugas dan kewajiban seorang guru. 

Salah satu tugas guru dalam menumbuhkan rasa semangat peserta didik yaitu 

dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di kelas. 

3) Materi pembelajaran disampaikan secara utuh melalui pointer-pointer materi, 

yaitu bagaimana bisa menarik perhatian peserta didik dengan isi materi yang di 

rangkum dan jelas.13 

Menurut Sumarmo yang dikutip Mulyawan, langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan media program PowerPoint, yaitu: 

1) Yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap digunakan. 

2) Jelaskan tujuan yang akan dicapai. 

3) Jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

4) Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik untuk melibatkan 

mereka. 

5) Hindari kejadian-kejadian yang bisa mengganggu perhatian/konsentrasi dan 

ketenangan peserta didik. 

6) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. 

7) Menyimpulkan sesuai dengan pemikiran/argumentasi yang sudah disampaikan 

yang melibatkan peserta didik. 

Menurut Muhroghibi yang dikutip Mulyawan dalam pembelajaran media 

program PowerPoint memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain:  

 

13Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru (Jakarta: Gaung Persada, 

2008) h. 150. 
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1) Kelebihan Media Program PowerPoint 

a) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi baik 

animasi gambar maupun foto.  

b) Lebih merangsang anak mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang 

tersaji.  

c) Pesan informasi Visual mudah dipahami peserta didik.  

d) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan.  

e) Dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-

ulang.  

f) Dapat disimpan dalam bentuk data Optic atau Magnetic (CD, Disket, Flasdisk) 

sehingga praktis untuk dibawa.  

2) Kekurangan Media Program PowerPoint 

a) Menyita waktu dan tenaga sebagai bahan persiapan.  

b) Terlalu direpotkan oleh perangkat-perangkat komputer.  

c) Jika layar yang digunakan terlalu kecil maka kemungkinan besar peserta didik 

yang duduk jauh dari Monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang 

ditayangkan diperangkat tersebut.  

d) Para peserta didik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan 

program ini, agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan.14 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan di atas maka media program PowerPoint 

dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di lingkungan sekolah dikarenakan 

 

14Dani Mulyawan, “Pengaruh Penggunaan Microsoft Power Point” Jurnal Promosi Vol. 3, No. 

1 (2015), h. 15. 
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penyajian dalam penyampaian materi pembelajaran sangat menarik sehingga perhatian 

peserta didik terpusat pada saat pendidik menyampaikan materi pembelajaran. 

B. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar sangat perlu dalam pembelajaran tanpa motivasi, peserta didik 

tidak akan tertarik dan serius dalam mengikuti proses belajar. Sebaliknya dengan 

adanya motivasi yang tinggi, maka tujuan pembelajaran pun tentu dapat tercapai secara 

maksimal. Berikut ini dipaparkan untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman A.M, mengartikan bahwa motivasi berasal dari kata “motif”, 

maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Sedangkan Hamzah B. Uno, mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan peruahan tingkah laku yang 

lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.15 

 Menurut Sumadi Suryabrata, motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan.16 Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.17 Hilgard dalam 

buku kurikulum dan pembelajaran berpendapat bahwa motivasi adalah suatu keadaan 

yang terdapat dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan 

 

15Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksawa, 2010), h. 3. 

16Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 

1993), h. 70. 

17Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. XV; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 

106. 
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tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 18  Dengan adanya motivasi akan tumbuh 

dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian suatu tujuan. 

Motivasi ini menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri 

manusia, baik yang menyangkut kejiwaan, perasaan, maupun emosi, dan kemudia 

bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapa tujuan.19 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan motivasi adalah kesadaran yang 

timbul dari dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Belajar dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan didalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.20 

Secara psikologi, belajar merupakan suatu perubahan yakni perubahan dalam tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya di dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang menyangkut seluruh aspek tingkah laku.21 

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan belajar merupakan proses  

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi 

yang telah dipelajari. 

Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin 

 

18Wina Sanjana, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Prenda Media Group, 2008), h. 250. 

19Mulyasa, Standar Kompetensi  dan Sertifikasi Guru (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 58. 

20Makmun Khaerani, Psikologi Belajar (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 4. 

21Nurwanita Z, Psikologi Pendidikan (Makassar: Yayasan Pendidikan Makassar, 2003), h. 60. 
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kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai.  

Motivasi belajar merupakan faktor psikis. Peranannya yang khas adalah dalam 

penumbuhan gairah, perasaan dan semangat untuk bekerja. Motivasi belajar adalah 

dorongan yang menjadi penggerak dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dan 

mencapai suatu tujuan yaitu untuk mencapai prestasi. 

Menurut Dimyati, dikutip dalam jurnal penelitian dari Joenita Darmawati, 

mengatakan motivasi belajar dipandang sabagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan menyalurkan sebagai 

perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk aktivitas nyata berupa kegiatan 

fisik. Dalam psikologi motivasi diartikan suatu yang terdapat dalam diri seseorang 

yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya dalam melakukan kegiatan. Sedangkan 

menurut Ahmadi dan Supriyono dikutip dalam jurnal penelitian dari Joenita 

Darmawati, mengatakan motivasi sebagai suatu inner (batin) berfungsi menimbulkan, 

mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar.22 

2. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki tingkatan. Para ahli ilmu 

jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut. Meskipun 

mereka berbeda pendapat tentang tingkat kekuatannya, tetapi mereka umumnya 

sependapat bahwa motivasi tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu motivasi primer 

dan motivasi sekunder. 

 

22Joenita Darmawati, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Gaya Belajar terhadap Prestasi Belajar 

ekonomi Siswa SMA Neegeri di Kota Tuban” Jurnal Ekonomi Pendidikan dan kewirausahaan Vol. 1, 

No. 1 (2013), h. 80. 
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1) Motivasi Primer 

Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. 

Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. 

Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting 

atau kebutuhan jasmani. Freud berpendapat bahwa insting memiliki empat ciri-ciri, 

yaitu tekanan, sasaran, objek, dan sumber. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi 

individu untuk bertingkah laku. Semakin besar energi dalam insting, maka tekanan 

terhadap individu semakin besar.  

2) Motivasi Sekunder 

Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Contohnya orang yang lapar 

akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut orang 

harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar 

bekerja. “bekerja dengan baik” merupakan motivasi sekunder.23 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

jenis-jenis motivasi belajar terbagi menjadi dua jenis yaitu motivasi primer dan 

motivasi sekunder yang dimana motivasi primer adalah motivasi yang berlandaskan 

pada motif-motif dasar. Motif motif dasar ini umumnya bersumber dari segi biologis 

atau jasmani manusia dimana perilakunya dipengaruhi oleh insting ataupun kebutuhan 

jasmani, sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari oleh diri sendiri. 

3. Sumber-sumber Motivasi Belajar 

Motivasi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

 

23Dimayanti dan Mudjino, Belajar dan Pembelajaran (Cet. VI; Jakarta: Rinea Cipta, 2013), h. 

86-88. 
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1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari dalam diri 

peserta didik itu sendiri. Motivasi intrinsik ini diantaranya ditimbukan oleh faktor-

faktor yang muncul dari pribadi peserta didik itu sendiri. 24 Peserta didik belajar karena 

belajar itu sendiri menambah pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Seseorang 

yang tidak memiliki motivasi intrinsik akan sulit untuk melakukan aktifitas belajar 

terus menerus. Sebaliknya seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin 

maju dalam belajar. Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran positif, bahwa 

semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna di 

masa kini dan mendatang. Peserta didik dalam hal belajar dapat dikatakan bahwa yang 

menggerakkan individu melakukan kegiatan belajar itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, yang berisikan suatu keharusan untuk menjadi orang yang berilmu 

pengetahuan. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ektrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Contoh, seseorang itu belajar karena dia tahu besok pagi kan ada 

ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh temannya.25 

Motivasi ektrinsik pada peserta didik itu bisa berasal dari pendidik. Faktor-

faktor tersebut bisa positif maupun negatif. Dalam memberikan motivasi seorang 

pendidik harus berusaha dengan segala kemampuannya yang ada untuk mengarahkan 

perhatian peserta didik kepada sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini, akan 

 

24Abdorrakhman dan Gintings, Belajar & Pembelajaran (Cet. II; Bandung: Humaniora, 2008), 

h. 88. 

25Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 90.  
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timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk membangkitkan 

motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik 

kehendak sendiri dan belajar secara aktif. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar peserta 

didik termotivasi untuk belajar. 

Adapun indikator-indikator motivasi adalah sebagai berikut: 

a) Adanya hasrat keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya penghargaan dalam belajar 

d) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

e) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik 

dapat belajar dengan baik.26 

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sumber-sumber 

motivasi belajar terbagi menjadi dua bagian yaitu motivasi intinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalm diri peserta didik tu sendiri 

untuk belajar sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari pendidik 

atau berfungsi karena adanya perengsang atau faktor dari luar. 

4. Fungsi Motivasi  

Motivasi sangat dibutuhkan dalam kebutuhan manusia, Abraham Maslow 

mambagi menjad lima macam kebutuhan manusia, yitu; 

1) Kebutuhan fisik 

2) Kebutuhan rasa aman 

3) Kebutuhan sosial 

 

26Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, h. 23. 
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4) Kebutuhan penghargaan 

5) Kebutuhan aktualisasi diri27 

Adapun fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik, adalah: 

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan 

timbul suatu perbuatan misalnya belajara. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan. 28 

Motivasi juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pendorong usaha untuk 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Adanya motivasi, 

maka seseorang yang belajar itu aan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas 

motivasi seseoang peserta didik akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. 29  Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau mengubah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasl atau mencapai tujuan tertentu.30 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa motivasi bertujuan untuk mendorong atau 

 

27Slamet Santoso, Teori-teori Psikologi Sosial (Bandung: Rafika Adimata, 2010), h. 111.  

28Alwi Marjani, Mengapa Anak Malas Belajar (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 

h. 37.  

29Sardiman, interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 85.  

30Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Cet. V; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 37. 
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menggerakkan peserta didik agar timbul keinginan untuk melakukan sesuatu dan 

menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri seseorang. 

5. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Dalam proses pembelajaran peranan motivasi sangat dibutuhkan baik intrinstik 

maupun ekstrinsik. Dengan adanya motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas 

dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan 

kegiatan belajar. 

Dalam menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik memiliki jenis yang 

bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik dalam mengembangkan motivasi 

kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang juga tidak berhasil karena tidak sesuai. 

Dengan demikian pendidik harus hari-hati dalam menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan pembelajaran kepada anak didik. Sebab mungkin maksudnya memberikan 

motivasi tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar peserta didik.  

Adapun bentuk dan cara dalam menumbuhkan motivasi belajar di sekolah, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan belajarnya. Banyak peserta 

didik belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga 

peserta didik biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport 

yang angka baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik merupakan 

motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan kebanyakan peserta didik bekerja 

atau belajar hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja.  

Dengan demikian hal tersebut harus diingat oleh pendidik bahwasanya 

pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil dari belajar yang sejati, 
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hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh pendidik 

ialah memberikan angka-angka kepada peserta didik dengan melihat keterampilan dan 

afektif peserta didik bukan hanya dinilai hanya kemampuan kognitifnya saja. 

2) Memberi hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. 

Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang 

yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan itu.  

3) Saingan/kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar peserta didik. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.  

4) Ego/Involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu motivasi yang cukup penting. 

Begitu pula peserta didik yang diberikan tugas dan menerimanya sebagai tantangan, 

sehingga tugas dan tantangan tersebut dapat dilaksanakan dengan dengan baik sesuai 

dengan apa yang diharapkan, ini merupakan suatu hal yang dapat menumbuhkan 

motivasi. 

5) Memberi ulangan  

Para peserta didik akan menjadi giat belajar apabila mengetahui bahwa akan 

adanya ulangan yang berikan oleh pendidik. Oleh karena itu, memberikan ulangan juga 

merupakan saran motivasi. Tetapi perlu diketahui oleh seorang pendidik dengan 
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pemberian ulangan terlalu sering akan membuat peserta didik menjadi bosan karena 

kegiatan ini dilakukan secara rutin. 

6) Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil suatu pekerjaan, apalagi jika terjadi suatu kemajuan, 

akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Semakin ia mengatahui bahwa 

grafik hasil belajar meningkat maupun menurun maka akan ada motivasi yang timbul 

dalam dirinya untuk terus belajar, dengan harapan agar hasil yang ia peroleh dapat 

meningkat. 

7) Pujian 

Apabila ada peserta didik yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlunya diberikan suatu pujian. Dengan pujian yang diberikan akan 

meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik yang diberikan pujian maupun 

peserta didik yang lain dengan mendengarkan pujian yang diberikan temannya peserta 

didik yang lain juga akan lebih giat belajar agar mendapatkan pujian. 

8) Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu pendidik harus memahami 

prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesenjangan, ada maksud untuk belajar. 

Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu yang tanpa maksud. Hasrat 

untuk belajar berarti pada diri peserta didik itu memang ada motivasi untuk belajar, 

sehingga hasilnya akan lebih baik. 
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10) Minat 

Motivasi sangat berkaitan erat dengan unsur minat. Motivasi muncul karena ada 

kebutuhan, begitu pula dengan minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat 

motivasi yang pokok.  

11) Tujuan yang diakui 

Tujuan dari suatu kegiatan yang akan dilakukan yang diakui dan diterima baik 

oleh peserta didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai maka akan timbul keinginan dan semangat untuk 

terus belajar hingga mencapai tujuan yang diharapkan.31 

Berdasarkan penjelasn diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk motivasi 

belajar ada sebelas bentuk diantaranya memberi angka, memberi hadiah, 

saingan/kompetisi, ego, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat 

untuk belajar, minat, dan tujuan yang diakui. 

C. Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menelaah asal-usul perkembangan, peranan kebudyaan/peradaban 

Islam dan para toko yang berprestasi, sejarah Islam dimasa lampau mulai dari 

perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad saw, Khulafaurrasyidin, 

Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ayyubiyah, Bani Fatimiyah sampai 

perkembangan Islam di Negara-negara lain termasuk di Indonesia. 

Istilah sejarah (history) diambil dari kata historia dalam bahasa Yunani berarti 

informasi atau penelitian yang ditunjukkan untuk memperoleh kebenaaran. Sejarah 

 

31Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, h. 92-95. 
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pada masa lalu hanya berisi tentang “manusia-kisahnya” kisah tentang usaha-usahanya 

dalam memenuhi kebutuhan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur, 

kecintaan akan kemerdekaan serta kehausannya akan keindahan dan pengetahuan.32 

Kata sejarah diadopsi dalam bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon 

kehidupan. Maksudnya segala hal mengenai kehidupan memiliki ”pohon” yakni masa 

lalu itu sendiri. Sebagai pohon, sejarah adalah awal dari segalanya yang menjadi realita 

masa kini. Singkatnya, masa kini adalah produk atau warisan masa lalu. Syajarah 

sering dikaitkan pula dengan makna kata silsilah yang berarti urutan hubungan, daftar 

keturunan dan cacatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang 

diabadikan dalam laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas.33Sedangkan 

pengertian kebudayaan adalah hasil budidaya manusia dalam bermasyarakat. 

Kebudayaan tidak diperoleh secara genetik yang ada dalam tubuh manusia, tetapi 

diperoleh lewat dikedudukan manusia sebagai makhluk sosial.  

Salah satu ini dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk keimanan dan 

ketakwaan peserta didik. Dalam rangka mewujudkan dan membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sejarah kebudayaan Islam merupakan 

salah satu mata pelajaran pokok yang diberikan kepada peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsnanawiyah, dan Mandrasah Aliyah. Mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari 

masa ke masa dalam usaha bersyari’ah dan berakhlak serta dalam mengembangkan 

sistem kehidupan yang dilandasi oleh akidah. 

 

32S K. Kochar, Pembelajaran Sejarah Teaching Of History (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 1. 

33Abd Rahman Hamin dan Muhammad Saleh Ajid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. 3-4. 
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Sajarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian yang 

integral dari Pendidikan Agama Islam, memang bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian pesrta didik. Secara 

substansial mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kepribadian dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan 

keagamaan (tauhid) dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat 

mengajarkan kepada peserta didik untuk lebih mengenal dan menghayati sejarah Islam, 

yang akan menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan, latihan, keteladanan, pengalaman, dan pembiasaan untuk menjadikan 

peserta didik lebih memahami arti sebuah sejarah. 

2. Tujuan Sejarah Kebudayaan Islam 

Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam setidaknya memiliki beberapa tujuan 

antara lain, sebagai berikut: 

1) Peserta didik yang membaca sejarah kebudayaan Islam adalah untuk menyerap 

unsur-unsur keutamaan agar mereka dengan senang hati mengikuti tingkah laku 

para Nabi dan orang-orang saleh dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam yang 

meyakininya dan merupakan sumber syariah yang besar. 

3) Pelajaran sejarah Islam dapat mengembangkan Iman, mensucikan moral, 

membangkitkan patriotism dan mendorong untuk berpegang pada kebenaran. 

4) Pembelajaran sejarah akan memberikan contoh teladan yang sempurna kepada 

pembinaan tingkah laku manusia yang ideal dalam kehidupan. 
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5) Untuk pendidikan akhlak, selain mengetahui perkembangan agama Islam seluruh 

dunia.34 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

adalah untuk mengetahui berbagai peristiwa kehidupan masa lalu dan untuk 

memperkaya wawasan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34S K. Kochar, Pembelajaran Sejarah Teaching Of History, h. 5. 



 

35 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuamtitif yang bersifat ex-post facto yang berarti setelah kejadian. Berdasarkan arti dari 

ex-post facto yaitu dari apa yang telah dikerjakan sudah kenyataan. Kerlinger (1993) 

mendefinisikan penelitian ex post facto adalah penemuan empiris yang dilakukan 

secara sistematis, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas 

karena manifestasing sudah terjadi atau variabel-variabel tersebut secara inheren tidak 

dapat dimanipulasi.1 Adapun pengertian dari penelitian ex post facto  adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut.2 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di MTs Negeri Pangkep yang terletak di Kecamatan 

Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan dan 

yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah 

mudahnya peneliti memperoleh data dan jarak tempuh lokasi yang relatif dapat 

dijangkau. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang lebih mendasar ialah dapat 

 

1Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 168. 

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 
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bekerjasama dengan pihak sekolah terkhusus pendidik sejarah kebudayaan Islam 

MTsN Pangkep. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.3  

Variabel bebas (independent variabel) atau variabel pengaruh atau variabel 

penyebab atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat) dan diduga terjadi terlebih dahulu. Variabel terikat atau variabel 

terpengaruh (dependent variabel) adalah variabel akibat yang diduga terjadi 

kemudian. 4  Jadi dapat disimpulkan variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent variabel). Sedangkan variabel 

terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau terjadi karena 

adanya variabel bebas. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisa, yaitu: 

1) Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Berbasis PowerPoint. Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

 

 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 

4Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 57-58. 
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2) Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Terikat) adalah motivasi belajar peserta didik. 

Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma sederhana. 

Paradigma sederhana adalah desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

X= Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint  

Y= Motivasi belajar peserta didik 

Txy = Tingkat antara variabel X dan Y 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan objek 

yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik 

yang sama5  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar di kelas 

VIII MTsN Pangkep yang berjumlah 225 orang. Karena dilihat dari observasi awal 

setalah saya mewawancarai salah satu pendidik yang mengajar di sekolah untuk 

 

5Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik (Cet. IV; 

Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 3. 

X Y 



38 
 

 

 

menyarankan kelas VIII sebagai responden untuk di teliti. Disebabkan pada kelas VIII 

dianggap sudah sangat maksimal dalam menggunakan media PowerPoint. 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi peserta didik kelas VIII MTsN Pangkep 

No Kelas  Jumlah 

1 VIII A 26 

2 VIII B 25 

3 VIII C 26 

4 VIII D 26 

5 VIII E 25 

6 VIII F 25 

7 VIII G 25 

8 VIII H 24 

9 VIII I 23 

Jumlah 225 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha MTsN Pangkep tahun 2022 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan diteliti. Dengan 

demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. Dengan kata lain, 

sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota 

populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel.6 

 

6Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis 

(Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128. 
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Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. 

Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data dalam sampel itu. Sampel yang 

dipilih harus mewakili (reoresentative) terhadap populasi karena sampel merupakan 

alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.7 

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang 
diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila 
subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 
dari jumlah populasinya.8 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 15% pupulasi yang ada 

dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari sampel. Populasi  

pada penelitian ini adalah kelas VIII yang berjumlah 225 orang peserta didik. Adapun 

teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik simpel random sampling. 

Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 39 peserta didik sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel peserta didik kelas VIII VIII MTsN Pangkep 

No Kelas Jumlah 

1 VIII A 4 

2 VIII B 5 

3 VIII C 5 

4 VIII D 4 

5 VIII E 4 

6 VIII F 4 

 

7Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 

15-16. 

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h. 109. 
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7 VIII G 4 

8 VIII H 5 

9 VIII I 4 

Total 39 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha MTsN Pangkep tahun 2022 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ketapatan dalam menentukan teknik pengumpulan data merupakan salah satu 

syarat keberhasilan dalam penelitian, karena kualitas dari suatu hasil penelitian 

tergantung pada kualitas dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.9 

Motode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, 

yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.10Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu lebih pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.11 

 

 

9Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134. 

10Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 90. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 199. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang didasarkan atas tiga maca sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

kertas atau orang (people).12 Dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang data 

peserta didik, data sarana pembelajaran dan data lainnya yang menunjang penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, 

harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika penggunaan 

instrumen salah, maka data yang dikumpulkan juga akan salah. Jika data salah, maka 

hasil penelitianpun secara keseluruhan menjadi salah, walaupun diolah dengan teknik 

apapun.13 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format dokumentasi. Adapun jenis 

kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di mana alat ukur yang 

digunakan ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut 

tentang aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang maka peneliti menggunakan skala 

likert. Skala likert merupakan suatu series butir (butir soal). Responden hanya 

memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala ini 

 

12 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 201. 

13Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 100-101. 
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dimaksud untuk mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu 

menempatkan dirinya ke arah satu komunitas dari butir soal.14 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan 

pernyataan.15 

1. Lembar angket (kuesioner) 

Penelitian ini menggunakan angket yang berisi peryataan peryataan dimana 

responden hanya memilih jawaban dari peryataan tersebut. 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS)              : 4 

Sesuai (S)                            : 3 

Tidak Sesuai (TS)               : 2 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1 

Sangat Sesuai (SS)              : 1 

Sesuai (S)                            :  2                 

Tidak Sesuai (TS)                : 3              

Sangat Tidak Sesuai (STS)  : 4 

Adapun peryataan peryataan yang merupakan item angket yang kemudian 

dikembangkan dari indicator pada masing masing variable penelitian, baik mengenai 

persepsi peserta didik tentang pemanfaatan media pembelajaraan berbasis PowerPoint 

maupun tentang motivasi belajar. 

 

14A. Muri Yusuf, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; 

Jakarta: Presadamedia Group, 2014), h. 222. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 134-135. 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Angket PowerPoint dan Motivasi Belajar 

Variable Indikator 

Item 

Jumlah 

Soal 

Favourable 

(+) 

Unfavourable 

(-) 

PowerPoint 1. Menciptakan 

materi 

pembelajaran yang 

menarik, efektif, 

dan efesien. 

2. Menumbuhkan 

rasa semangat 

peserta didik dalm 

menerima 

pembelajaran. 

3. Meteri 

pembelajareab 

disampaikan 

secaca utuh 

melalui pointer-

pointer materi. 

1,2 

 

 

 

4,5 

 

 

 

8,9 

 

 

 

3 

 

 

 

6,7 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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Motivasi Belajar 1. Adanya hasrat 

keinginan berhasil. 

2. Adanya dorongan     

dan kebutuhan 

dalam belajar. 

3. Adanya 

penghargaan dalam 

belajar. 

4. Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar. 

5. Adanya linkungan 

belajar yang 

kondusif. 

1,2 

 

4,5 

 

6 

 

7 

 

9,10 

 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

8 

 

- 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diiginkan oleh peneliti dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan alternatif empat 

kategori jawab yang akan dipilih responden untu melihat kompeten leadership 

pendidik Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik pada skala 

ukur yang telah disediakan, misalnya sangat seusai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) 

dan sangat tidak sesuai (STS) dengan memberikan tanda checlist (√). 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur peelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; 
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a. Tahap Persiapan 

a) Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian dan mengkonsultasikan 

dengan pembimbing serta memvaidasi instrumen tertentu. 

b) Melengkapi surat-surat izin penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

a) Peneliti menyebarkan angket/kuesioner pada subjek penelitian. 

b) Peneliti menganalisis data hasil angktet/kuesioner. 

c) Peneliti melakukan analisis ada tidaknya pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik di MTsN 

Pangkep 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.16 Instrumen tes diuji validitasnya dengan 

cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang dimaksud dengan validitas isi yaitu 

ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan diteliti. Sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut 

sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional.17 

Penelitian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Product 

Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing 

item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

16Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 

17Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 33. 

rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
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Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : jumlah skor dalam distribusi X  

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

   N : jumlah subyek keseluruhan item18 

Jika 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sabliknya jika 𝑟𝑥𝑦 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak memiliki 

persyaratan. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah perubahan yang terjadi 

dapat dikatakan tidak berarti.19 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena 

rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.20 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h, 160. 

19 Suharsimi Srikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter (Cet. XIII; Jakarta: 

Ribeka Cipta, 2006), h. 160. 

20 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 86. 
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Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir  

    
2

t : varians total.21 

Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha 

> 0,06. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial. 

1. Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi.22Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti bermaksud 

memperoleh gambaran tentang modus, median, mean (rata-rata), perhitungan desil, 

persentil, standar deviasi, perhitungan persentase, nilai maksimum dan nilai 

minimum.23Adapun analisis deskriptif digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h, 191. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 207-208. 

23Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula 

(Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 111. 
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a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok24 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma25 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

 

Keterangan: 

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

 

24Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 55. 

25Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24.  

𝑅 =  𝑋𝑡 −  𝑋𝑟 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 

 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
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K : banyaknya kelas26 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data 

dibagi dengan jumlah dilai responden.27 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

Keterangan: 

X̅=  Rata-rata untuk variabel 

fi=  Frekuensi untuk variabel 

Xi= Tanda kelas interval variabel28 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan: 

SD : Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

X̅: Rata-rata 

n : jumlah populasi29 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

26Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

32. 

27Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

327. 

28M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik, h. 72. 

29Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 97. 

𝑺𝑫 = √
∑ 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏

  

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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Keterangan: 

P : Angka persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden30 

g. Kategorisasi 

Kompetensi leadership pendidik Pendidikan Agama Islam di dalam kelas 

(variabel X) dan motivasi belajar peserta didik (variabel Y). Untuk menentukan 

kategorisasi akan digunakan rumus sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi kompetensi 

leadership pendidik Pendidikan Agama islam terhadap motivasi belajar peserta didik 

dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < (𝜇 − 1,0 (𝜎)) 

2) Sedang  : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(σ)) 

3) Tinggi  :x ≥ (φ + 1,0(σ0))31Type equation here. 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Statistika inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif yang berfungsi untuk 

meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini dipelajari tata cara penarikan 

kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data oleh gejala dan fakta 

suatu penelitian.32 Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

 

30Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

31Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109. 

32Sugiyono, Statistic Penelitian (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 244. 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 X 100% 
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menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan membuat kesimpulan 

dari data yang telah disusun untuk diolah. Adapun rumus yang digunakan dalam 

menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan satu 

variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X, 

sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Koefisien regresi X 

b = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variabel independen33 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

 

a = 
∑ 𝑌(∑ 2𝑋 )− ∑ 𝑋 (∑ 𝑋𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  

 

 b =   
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  

Keterangan: 

X = Nilai variabel Independen 

 

33Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 262. 
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Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b 

n = Jumalah sampel34 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-

kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

X2hitung = 
∑(0 –𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

 

Keterangan: 

X2 = Nilai Chi-kuadrat Hitung 

Fo = Frekuensi hasil pengamatan 

Fh = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X2hitung lebih kecil dari X2tabel, sementara 

X2tabel diperoleh dari daftar X2 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

c. Uji Linearitas (kelinieran Persamaan regresi) 

Uji lineritas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki sesuai 

dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

34Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114. 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
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Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebabasan pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh jika dipengaruhi Fhitung ≤ Ftabel berarti data 

linear.35 

d. Uji Signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar 

peserta didik di MTsN Pangkep. Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang telah 

ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku 

koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

      

Se =  
√∑𝑌2– ( 𝑎 ∑ 𝑌) − 𝑏. ∑𝑌𝑋

(𝑛 − 2)
 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

 𝑆𝑏 = 
𝑆𝑒

√𝑋2 –
(∑𝑋)

𝑛

2
 

e. Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : β = βo = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

H1 : β≠βo (Ada pengaruh X terhadap Y) 

 

2) Menentukan terat nyata (α) dan nilai ttabel 

α = 5% = 0,05 → a/2 = 0,025 

 

35Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 
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b = n – 2 

t = 0,025n 

3) Menentukan nilai thitung 

 

𝑡 =  
𝑏 − 𝛽𝑜

𝑠𝑏
 

Keterangan:  

t = thitung / hasil regresi 

Sb = Simpangan baku kesalahan baku.36 

 

 

 

36M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di MtsN Pangkep Yang terletak di, Talaka, Kec. Ma’rang, 

Kabupaten Pangkep Prov. Sulawesi Selatan. Pertimbangan dari pemilihan lokasi 

penelitian ini adalah MtsN yang merupakan sekolah yang di minati oleh banyak 

masyarakat, sehingga perluya melihat kemampua guru dalam menggunakan medi 

PowerPoint dan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian 

yang lebih mendasar ialah terdapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama guru 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MtsN Pangkep sehingga data mudah 

untuk didapatkan. 

Pada bab ini dapat diuraikan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh dari 

instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel Pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis PowerPoint (X) dan motivasi belajar peserta didik (Y) di Mtsn Pangkep. Hasil 

penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah di tetapkan sebelumnya, 

dimana terdapat 3 rumusan masalah. Pada rumusan masalah 1 dan 2 akan di jawab 

dengan menggunakan analisis deskriptif sedangkan untuk rumusan masalah 3 akan di 

jawab dengan menggunakan analisis inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang 

telah ditetapkan dengan bantuan program Statistical Packages For Social Science 

(SPSS) versi 24, untuk mencari pengaruh pemanfaatan media berbasis PowerPoint 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

di MtsN Pangkep. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 
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1. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint Kelas VIII di 

MTsN Pangkep 

Indikator media pembelajaran berbasis PowerPoint, terdiri atas 3 yaitu: (1) 

Menciptakan materi pembelajaran yang menarik, efektif dan efesien, (2) 

Menumbuhkan rasa semangat peserta didik dalam menerima pembelajaran, (3) Materi 

pembelajaran disampaikan secara utuh melalui pointer-pointer materi,. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di MtsN Pangkep, peneliti menggumpulkan data 

menggunakan skala Likert. Indikator yang dikembangkan dan disusun dalam bentuk 

angket sebagai instrumen penelitian sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian 

yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya gambaran pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis PowerPoint di kelas VIII MtsN Pangkep. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Pemanfaata Media Pembelajaraan berbaisis PowerPoint 

Jumlah Sampel 39 
Skor Maksimum 40 
Skor Minimum 23 

Rata-rata 32,87 
Standar Deviasi 4.047 

Range 17 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa, skor maksimum untuk pemanfatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint adalah 40 dan skor minimum yaitu 23 dengan nilai 

rata-rata 32,87 dan standar deviasi 4.047 dengan jumlah sampel 39 orang. Pada tabel 

4.1 juga diperoleh nilai range sebesar 17. Selanjutnya analisis kategorisasi pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis PowerPoint di MTsN Pangkep disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Kategorisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Powerpoint 

No  Kategori  Interval  Frekuensi  Persentase  
(%) 

1 Rendah  X<29 4 10,25% 
2 Sedang  29≤ X <37 27 69,23% 
3 Tinggi  X ≥ 37 8 20,51% 

Jumlah 39 100% 

Sumber Data: Angket Pemanfaatan media pembelajaraan berbasis PowerPoint 

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 4 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 10,25%, 27 orang responden berada pada pada 

kategori sedang dengan persentase 69,25%, dan 8 orang responden berada pada tinggi 

dengan persentase 20,51%. Berdasarkan nilai rata-rata pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint di MtsN Pangkep sebesar 27 berada pada kategori 

sedang.  

2. Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam  di MTsN Pangkep. 

Indikator motivasi belajar peserta didik yaitu: (1) Adanya hasrat keinginan 

berhasil, (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) Adanya penghargaan 

dalam belajar, (4) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (5) Adanya 

lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar 

dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTsN Pangkep, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan skala psikologi yaitu skala motivasi belajar. 

Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrumen 

penelitian sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian. Selanjutnya gambaran 

motivasi belajar di MTsN Pangkep. 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif  Motivasi Belajar Peserta Didik 

Jumlah Sampel 39 
Skor Maksimum 39 
Skor Minimum 28 

Rata-rata 33,10 
Standar Deviasi 3,050 

Range 11 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa, skor maksimum untuk Motivasi Belajar 

Peserta Didik adalah 39 dan skor minimum yaitu 28 dengan nilai rata-rata 33,10 dan 

standar deviasi 3,050  dengan jumlah sampel 39 orang. Pada tabel 4.3 juga diperoleh 

nilai range sebesar 11. Selanjutnya analisis kategorisasi motivasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep disajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Motivasi Belajar Peserta Didik 

No  Kategori  Interval  Frekuensi  Persentase  
(%) 

1 Rendah  X< 30 6 15,38% 
2 Sedang  30 ≤ X <36 23 58,97% 
3 Tinggi  X ≥36 10 25,64% 

Jumlah 39 100% 
Sumber Data: Analisis Angket Motivasi Belajar Peserta didik  

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 6 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 15,38%, 23 orang responden berada pada pada 

kategori sedang dengan persentase 58,97%, dan 10 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 25,64%. Berdasarkan nilai rata-rata kategorisasi 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam  di MTsN 

Pangkep sebesar 23 berada pada kategori sedang.  
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3. Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di MTsN Pangkep 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengelohan data lebih lanjut dilakukan prasyarat 

penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint dan motivasi belajar peserta 

didik berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, digunakan 

pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov, serta dihitung dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 24 for windows dengan menggunakan taraf signisifaka 𝛼 = 0,05. 

Jika angka signifikan (Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka 

signifikan (Sig.)  >  0,05 maka data berdistribusi normal.  Berdasarkan hasil uji 

normalitas yang didapatkan: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normaliats  

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis PowerPoint diketahui nilai Kolmogorov Smirnov signifikansi sebesar 0,200 

dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari (0,200>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis Powertpoint dan motivasi belajar peserta 

didik di MTsN Pangkep berdistribusi normal. 

 

Variabel K-Smirnov Sig. Keterangan 

XY 0,200 0,05 Normal 
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b. Uji linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk mengetahui 

hubungan motivasi belajar (Y) terhadap pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint (X) linear atau tidak. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 24 for windows. Hasil analisisnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan 

XY 1,77 0,1 Linear 

Uji linearitas persamaan garis regresi diperoleh dari baris deviation from 

linearity, yaitu 𝛼 (Tc) = 0,77 dengan p-value = 0,1. Karena nilai Sig. 0,77 > 0,05. 

Sehingga disimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint 

dan motivasi belajar berupa garis linear. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistic, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang segnifikan variabel pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis Powerpoint terhadap motivasi belajar peserta didik. Adapun tabel hasil uji 

regresi linear sederhana yaitu: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
t Keterangan 

Constant 33,81 

1,75 Berpengaruh 

Pemanfatan 
media 

pembelajaran 
berbasis 

Powerpoint 

0,22 

a. Dependen variabel: motivasi belajar (Y) 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constant a adalah 

33,81 dan pada kolom b 0,22 sehingga persamaan regresinya: �̂� = a + bx atau 33,81 + 

0,22 X. Dari analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼=5% = 0,05→ 

 𝛼/2 = 0,025. Kemudian diperoleh hasil analisis 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,75 sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

1,687  artinya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  1,75 >

  1,687). Dengan demikian pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam 

di MTsN Pangkep. 

Tabel 4.6 

Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

Model  F Sig. Keterangan  
Regresi  3,1 0,001 Signifikan  

a. Dependent Variable: Variabel Y (motivasi belajar) 

b. Predictors (Constant), Variabel X (pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint) 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝛽 = 0 (regresi tak berarti) 

𝐻1 : 𝛽 ≠ 0 (regresi berarti) 
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Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression yaitu 

𝐹ℎ𝑖𝑡 (b/a) = 3,1dan p-value/Sig. = 0,001 < 0,05 atau 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima atau 

signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, 

regresi Y atas X adalah signifikan atau pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan islam di MTsN Pangkep. 

d. Uji Korelasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Korelasi 

Variabel  R R Square  Sig Keterangan  
Pemanfaatan media 

pembelajaran 
berbasis 

PowerPoint 

0,451 0,203 0,000 Ada Korelasi  

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar 

peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary sebesar = 

0,203 yang artinya besarnya persentase pengaruh pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik adalah sebesar 20,3% 

berada pada kategori korelasi kuat sedangkan sisanya sebesar 79,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain.  

B. Pembahasan 

1. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint  

M  edia pembelajaran ini merupakan salah satu komponen proses belajar 

mengajar yang dimiliki peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar. Hal tersebut sependapat dengan Gagne yang mengatakan bahwa 
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media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

memberikan rangsangan untuk belajar.1 

Muhammad Yaumi menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah semua 

peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan 

membangun interaksi. Peralatan tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara 

sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran.2 

Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, 

buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi alat-alat semacam radio dan 

televisi kalau digunakan dan deprogram untuk pendidikan maka merupakan media 

pembelajaran. Dari konsep di atas, maka bedanya antara media dan media 

pembelajaran terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan. Artinya alat apapun 

itu asal berisi tentang pesan-pesan pendidikan termasuk ke dalam media pendidikan 

atau media pembelajaran.3 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

media pembelajaran merupakan sebuah perantara untuk meyampaikan informasi dari 

pendidik ke peserta didik guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berkembangnya teknologi berbatuan komputer menyebabkan perubahan 

tuntuta penyelenggaraan pembelajaran. Diantaranya tuntutan terhadap peningkatan 

kemampuan dan keterampilan pendidik dalam menyampaikan bahan ajar pembelajaran 

mealui media presentasi berbasis komputer salah satunya yaitu PowerPoint.  

 

1Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 12-13. 

2Muhammad Yaumi, Belajar dan mengajar dengan Media & Teknologi, h. 9. 

3Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, h. 58. 
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Menurut Rusman dalam jurnal Eksponen PowerPoint merupakan salah satu 

aplikasi yang didesain untuk menampilkan aplikasi multimedia dengan menarik, 

kemudahan dalam penggunaan dan relatif murah. Widada juga mengemukakan 

PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan 

program multimedia menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan 

relatif murah, karena tidak menggunakan bahan baku selain alat yang menyimpan data. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap guru sejarah 

kebudayaan Islam   mengenai pemanfatan media pembelajaran berbasis PowerPoint 

dengan responden 39 orang dengan menggunakan instrumen skala pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis PowerPoint yang terdiri dari 10 pernyataan, maka diperoleh 

nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu 40 dan nilai minimum 23. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 4 orang responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase 10,25%, 27 orang responden berada pada pada 

kategori sedang dengan persentase 69,25%, dan 8 orang responden berada pada tinggi 

dengan persentase 20,51%. Jadi pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint berada pada kategori sedang dengan nilai rata rata 32,87. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPointdi MTsN 

Pangkep berada pada kategori sedang.  

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint teori Yudhi Munadhi 

berada pada kategori sedang, yang disebabkan oleh faktor dan indikator menciptakan 

materi pembelajaran yang menarik, efektif, dan efesien. Didapatkan hasil penelitian 

dengan kondisi lapangan bahwa pembelajaran dengan media PowerPoint lebih 

menarik dibandingkan dengan media media pembelajaran yang lain. Sehingga saat 

menjelaskan peserta didik lebih cepat memahami suatu pembelajaran dibandingkan 
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dengan media yang lainnya. Selain itu dengan media PowerPoint materi pembelajaran 

dapat diuraikan dari yang mudah ke yang sulit. Dengan demikian, perolehan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint berada pada kategori sedang 

yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula sehingga masih perlu ditingkatkan. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik 

Motivasi memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Peserta didik memiliki motivasi yang tinggi akan merasa senang, gembira, 

prodiktif, serta berminat dalam mengikuti proses belajar. Belajar dengan giat untuk 

berprsetasi di dalam kelas akan tetapi tetapi motivasi yang kuat justru dapat 

berpengaruh buruk terhadap keefektifan belajar peserta didik. Oleh kerana itu, peran 

guru dalam mengelola motivasi belajar peserta didik sangat penting.  

Menurut Purwanto R, motivasi ditandai dengan munculnya perasaan dan sifat 

seseorang artinya motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, sifat, dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Karena motivasi merupakan 

respon dari suatu aksi, motivasi akan terangsang dengan adanya tujuan. Perlunya 

motivasi dalam kegiatan belajar untuk mendorong kemauan dan daya penggerak pada 

peserta didik akan kebutuhan belajar. Dengan adanya motivasi peserta didik akan 

mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal. Sehingga apa yang sudah 

dipelajari oleh peserta didik akan lebh mudah diserap dan dipelajari. 

Menurut Sumadi Suryabrata, motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu guna mencapai suatu 
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tujuan.4 Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.5  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik pada 

mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep berjumlah 39 orang 

dengan menggunakan instrumen skala motivasi belajar yang terdiri dari 10 peryataan, 

maka diperoleh nilai maksimum 39 dan nilai minimum 28. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 6 orang responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase 15,38%, 23 orang responden berada pada pada 

kategori sedang dengan persentase 58,97%, dan 10 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 25,64%. Berdasarkan nilai rata-rata kategorisasi 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam  di MTsN 

Pangkep sebesar 23 berada pada kategori sedang.  

Motivasi belajar peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan oleh 

faktor dan indikator adanya hasrat ingin berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi lapangan bahwa saya 

semangat mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kemudian saya bertanya 

kepada pendidik jika mengalami kesulitan terhadap materi sejarah kebudayaan Islam 

yang diajarkan sehingga saya tidak mengalami kejenuhan dengan materi sejarah 

kebudayaan Islam yang diberikan. Selain itu, saya bertanya kepada teman ketika ada 

materi yang belum dimengerti. Dengan demikian saya berkeinginan untuk membaca 

materi sejarah kebudayaan Islam yang disampaikan oleh pendidik. Dengan demikian, 

perolehan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam 

 

4Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, h. 70. 

5Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, h. 106. 
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berada pada kategori sedang yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula sehingga 

masih perlu ditingkatkan. 

3. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis                        

Powerpoint terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Sejarah   Kebudayaan Islam Di MtsN Pangkep 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis powerpoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTsN Pangkep. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis dengan menggunakan uji hipotesis.  

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan 

Linearitas. Pada uji normalitas menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov, 

signifikansi sebesar 0,200 dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Nilai signifikan 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,200>0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh skor pemanfaatan media pembelajaran berbasis Powertpoint dan 

motivasi belajar peserta didik di MTsN Pangkep berdistribusi normal. 

Setelah dilkukan uji normalitas, selanjutnya yaitu uji linearitas menggunakan 

program SPSS versi 24 for windows. persamaan garis regresi diperoleh dari baris 

deviation from linearity, yaitu 𝛼 (Tc) = 0,77 dengan p-value = 0,1. Karena nilai Sig. 

0,77 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

PowerPoint dan motivasi belajar berupa garis linear. 

Selanjutnya hasil statistik inferensial pengujian hipotesis yang menunjukkan 

bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil perhitungan (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) lebih besar daripada 

nilai (t) yang diperoleh dari tabel distribusi (𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙). Dari analisis didapatkan taraf nyata 

(𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼=5% = 0,05→  𝛼/2 = 0,025. Kemudian diperoleh hasil 
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analisis 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,75 sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,687 artinya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar 

dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  1,75 >  1,687). Dengan demikian pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis PowerPoint terhadap motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep juga meningkat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisna Hippy, yang 

mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan media besrbasisi powerpoint ini dapat 

dijadikan alternatif pembelajaran bagi guru-guru karena pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil 

motivasi belajar peserta didik yang dimana terlihat lebih meningkat dari sebelumnya. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Putri Indah Cahyani yang mengatakan bahwa 

respon peserta didik dalam belajar dengan menggunakan media berbasis powerpoint 

dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah positif sehingga peserta didik 

dengan mudah, asyik dan termotivasi dalam menerima pembelajaran. 

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif pada 

pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

powerpoint terhadap motivasi belajar peserta didi pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam di MTsN Pangkep. Dapat dilihat dari hasil analisis statistik 

deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan program SPSS versi 24 for 

windows dimana terdapat dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara media 

pembelajaran berbasis powerpoint terhadap motivasi belajar peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan berikut: 

1. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint di MTsn Pangkep berada 

pada kategori sedang, yaitu 69,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis PowerPoint pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam di MTsN Pangkep berada pada kategori sedang. 

2. Motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di 

MTsn Pangkep berdasarkan hasil penelitian responden sebanyak 39 berada pada 

ketegori sedang, yaitu 58,97%. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTsN Pangkep 

berada pada kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam di MTsN Pangkep karena di peroleh nilai dari hasil perhitungan (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) 

lebih besar dari pada nilai (t) yang diperoleh dari tabel distribusi (𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙). Dari hasil 

analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼=5% = 0,05→  𝛼/2 = 

0,025. Kemudian diperoleh hasil analisis 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,75 sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

1,687 artinya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,75 >

  1,687). Dengan demikian pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam di MTsN Pangkep. 
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B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang dicapai 

sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis PowerPoint diharapkan dapat 

menjadi media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik  

Untuk selalu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka peserta didik 

hendaknya menambah keaktifan dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti Lainya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya melakukan penelitian 

yang berbeda terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar 

peserta didik. 
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LAMPIRAN 
 

  



 

 

 

1. Analisis deskriktif 

Variable x 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Xtotal 39 17 23 40 32.87 4.047 16.378 

Valid N (listwise) 39       

 

 

 

Jumlah Sampel 39 

Skor Maksimum 40 

Skor Minimum 23 

Mean 32,87 

Standar Deviasi 4.047 

Variance 16.37 

Range  17 

 

 
Variable y 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Ytotal 39 11 28 39 33.10 3.050 9.305 

Valid N (listwise) 39       

 

 

Jumlah Sampel 39 

Skor Maksimum 39 

Skor Minimum 28 



 

 

 

Mean 33,10 

Standar Deviasi 3,050 

Variance 9,30 

Range  11 

 

 

2. Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.04914769 

Most Extreme Differences Absolute .115 

Positive .115 

Negative -.085 

Test Statistic .115 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Uji Normalitas 

Variabel K-Smirnov Sig. Keterangan  

X terhadap Y 0,200 0,05 Normal 

 

  



 

 

 

 

3. Uji linearitas 

 

 

 

 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan  

X-Y 1,77 0,1 Linear 

 

4. Uji regresi sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.815 4.102  8.244 .000 

xtotal .22 .124 .29 1.75 .862 

a. Dependent Variable: ytotal 

 

Uji Regresi Sederhana 

 

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Keterangan  

Constant (a) 33,81 1,75 berpengaruh 

Penggunaan aplikasi 

Al-Quran 

0,22  

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ytotal * xtotal Between Groups (Combined) 151.733 12 12.644 1.629 .144 

Linearity .292 1 .292 .038 .848 

Deviation from Linearity 151.440 11 13.767 1.773 .112 

Within Groups 201.857 26 7.764   

Total 353.590 38    



 

 

 

 

 

 

5. Uji signifikansi kofisien korelasi 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .292 1 2.92 3.1 .001b 

Residual 353.297 37 19.549   

Total 353.590 38    

a. Dependent Variable: ytotal 

b. Predictors: (Constant), xtotal 

 

 

Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

Model  F Sig. Keterangan   

Regresi 3,1 0,001 Signifikan  

 

 

6. Uji korelasi 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .451a .203 .160 6.396 

a. Predictors: (Constant), xtotal 

b. Dependent Variable: total 

 

 

Uji Korelasi 

variabel R R Squere Sig. Keterangan 

X-Y 0,451 0,203 0,000 Ada Korelasi 
 



 

 

 

 

 

7. Uji reliabilitas 

Variable x 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.888 10 

 

 

Variable y 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 10 

 

  



 

 

 

 

8. Uji validitas 

Variable x 

 

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 xtotal 

x

1 

Pearson Correlation 1 .704** .467** .510** .486** .172 .570** 1.000** .413** .704** .865** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .001 .002 .294 .000 .000 .009 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

2 

Pearson Correlation .704** 1 .527** .606** .499** .165 .443** .704** .492** 1.000** .877** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .001 .315 .005 .000 .001 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

3 

Pearson Correlation .467** .527** 1 .389* .228 .118 .325* .467** .548** .527** .674** 

Sig. (2-tailed) .003 .001  .015 .163 .474 .044 .003 .000 .001 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

4 

Pearson Correlation .510** .606** .389* 1 .528** .261 .309 .510** .231 .606** .700** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .015  .001 .109 .056 .001 .157 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

5 

Pearson Correlation .486** .499** .228 .528** 1 .093 .174 .486** .290 .499** .591** 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .163 .001  .575 .289 .002 .073 .001 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

6 

Pearson Correlation .172 .165 .118 .261 .093 1 .142 .172 .326* .165 .365* 

Sig. (2-tailed) .294 .315 .474 .109 .575  .389 .294 .043 .315 .022 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

7 

Pearson Correlation .570** .443** .325* .309 .174 .142 1 .570** .128 .443** .579** 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .044 .056 .289 .389  .000 .436 .005 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

8 

Pearson Correlation 1.000** .704** .467** .510** .486** .172 .570** 1 .413** .704** .865** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .001 .002 .294 .000  .009 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

9 

Pearson Correlation .413** .492** .548** .231 .290 .326* .128 .413** 1 .492** .619** 

Sig. (2-tailed) .009 .001 .000 .157 .073 .043 .436 .009  .001 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

x

1

0 

Pearson Correlation .704** 1.000** .527** .606** .499** .165 .443** .704** .492** 1 .877** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .001 .315 .005 .000 .001  .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 



 

 

 

x

t

o

t

a

l 

Pearson Correlation .865** .877** .674** .700** .591** .365* .579** .865** .619** .877** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .022 .000 .000 .000 .000  

N 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 05 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variable Y 

Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 

y

t

o

t

a

l 

y

1 

Pearson Correlation 

1 .302 .187 -.022 .486** .395* 1.000** .270 .330* .308 

.

7

3

7

*

* 

Sig. (2-tailed) 

 .062 .254 .896 .002 .013 .000 .097 .040 .056 

.

0

0

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

2 

Pearson Correlation 

.302 1 -.008 .187 -.024 .053 .302 .194 .516** .073 

.

4

8

0

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.062  .963 .255 .887 .747 .062 .236 .001 .657 

.

0

0

2 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

3 

Pearson Correlation 

.187 -.008 1 .054 .322* -.058 .187 .171 -.161 .082 

.

4

2

4

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.254 .963  .745 .045 .725 .254 .298 .326 .620 

.

0

0

7 



 

 

 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

4 

Pearson Correlation 

-.022 .187 .054 1 .081 .139 -.022 .225 -.040 .192 

.

3

3

0

* 

Sig. (2-tailed) 

.896 .255 .745  .623 .397 .896 .168 .811 .241 

.

0

4

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

5 

Pearson Correlation 

.486** -.024 .322* .081 1 .211 .486** .316* .047 .254 

.

5

8

2

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.002 .887 .045 .623  .198 .002 .050 .777 .119 

.

0

0

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

6 

Pearson Correlation 

.395* .053 -.058 .139 .211 1 .395* .414** .308 .563** 

.

5

3

4

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.013 .747 .725 .397 .198  .013 .009 .057 .000 

.

0

0

0 



 

 

 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

7 

Pearson Correlation 

1.000** .302 .187 -.022 .486** .395* 1 .270 .330* .308 

.

7

3

7

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.000 .062 .254 .896 .002 .013  .097 .040 .056 

.

0

0

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

8 

Pearson Correlation 

.270 .194 .171 .225 .316* .414** .270 1 .317* .422** 

.

6

6

0

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.097 .236 .298 .168 .050 .009 .097  .049 .007 

.

0

0

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

9 

Pearson Correlation 

.330* .516** -.161 -.040 .047 .308 .330* .317* 1 .234 

.

4

8

2

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.040 .001 .326 .811 .777 .057 .040 .049  .152 

.

0

0

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

1

0 

Pearson Correlation 

.308 .073 .082 .192 .254 .563** .308 .422** .234 1 

.

5

6

6

*

* 

Sig. (2-tailed) 

.056 .657 .620 .241 .119 .000 .056 .007 .152  

.

0

0

0 

N 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

3

9 

y

t

o

t

a

l 

Pearson Correlation .737** .480** .424** .330* .582** .534** .737** .660** .482** .566** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .007 .040 .000 .000 .000 .000 .002 .000  

N 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
3

9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

 

Data Sampel Angket Variable X dan Y 

x
1 

x
2 

x
3 

x
4 

x
5 

x
6 

x
7 

x
8 

x
9 

x
1
0 

xto
tal 

y
1 

y
2 

y
3 

y
4 

y
5 

y
6 

y
7 

y
8 

y
9 

y
1
0 

yto
tal 

2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 23 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3 1 1 3 4 4 3 3 3 4 29 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 29 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 29 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 

3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 31 

3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 32 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 31 

3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 33 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 

2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 30 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 

3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 31 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 32 

3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 32 

3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 34 4 4 1 3 3 4 4 2 4 3 32 

4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 36 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 32 



 

 

 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 32 

3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 27 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 33 

2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 33 

2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 30 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 33 

3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 31 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 34 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 35 

3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 34 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 37 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 35 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 37 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 35 

2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 30 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 36 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 36 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 37 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 37 

3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 34 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 37 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 

3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 



 

 

 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

 

 

“Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint Terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di MTsN Pangkep” 

  

Variabel Indikator 
Item Soal 

Jumlah 
(+) (-) 

Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

Berbasis 

PowertPoint 

Menciptakan materi 

pembelajaran yang menarik 
1,2 3 3 

Menumbuhkan rasa semangat 

peserta didik 
4,5 6,7 4 

Materi pembelajaran 

disampaikan secara utuh 

melalaui poin-poin materi 

8,9 10 3 

Motivasi Belajar 

Peserta Didik 

Adanya hasrat keinginan 

berhasil 
1,2 3 3 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
4,5 - 2 

Adanya penghargaan dalam 

belajar 
6 - 1 

Adanya keinginan yang 

menarik dalam belajar 
7 8 2 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

9,10 - 3 

 

 

 



 

 

 

Dokumentasi Saat Penelitian 

Gambar 1: Menjelaskan langkah langkah mengisi angket kepada peserta didiK 

Gambar 2: Membagikan angket kepada peserta didik 



 

 

 

 

gambar 3: Peserta didik  sedang mengisi angket  

 

gambar 4 : Membantu peserta didik yang kurang memahami cara mengisi angket. 



 

 

 

Dokumentasi Powerpoint 
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