
1 
 

PERAN MULTIMEDIA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI  

BELAJAR SISWA KELAS XI IS SMA AL-ISLAM 3 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-syarat guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  Islam ( S.Pd.I) 

Program Studi Pendidikan Agama Islam  
( Tarbiyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                           Disusun oleh: 

                                              Heri Setiawan      

                                              G 000 0800 47 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
FAKULTAS AGAMA ISLAM 

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102 
Website : http://www.ums.ac.id Email : ums@ums.ac.id  

 
 

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah 

 

Yang bertanda tangan dibawah  ini pembimbing skripsi/tugas akhir : 

Nama : Drs. Zainal Abidin, M.Pd. 

NIP/NIK : 384 

Nama  : Drs. Saifudin Zuhri, M.Ag. 

NIP/NIK : 370 

 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan 

skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa : 

Nama : Heri Setiawan 

NIM : G 000 080 047  

Program Studi :Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) 

Judul Skripsi : PERAN MULTIMEDIA DALAM MENINGKATKAN 
                         MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI IS SMA  

                AL-ISLAM 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat diperlukan seperlunya. 

 

 

Surakarta, 10 Juli 2013 

 



2 
 

         ASBSTRAK 
 

  Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberikan pengaruh yang besar 
terhadap perkembangan sistem pendidikan pada saat ini. Hal ini dapat terlihat dengan 
mulai banyak digunakannya media-media pembelajaran berbasis teknologi di dalam 
proses pembelajaran, salah satunya berupa multimedia berbasis komputer. Dengan 
menggunakan media pembelajaran seperti ini, memungkinkan guru dapat menyampaikan 
materi dalam bentuk yang lebih interaktif dan variatif kepada para siswanya. 

  Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran 
multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas XI IS SMA Al-Islam 3 
Surakarta, dan  apa saja faktor yang menjadi pendukung serta penghambatnya. Sedangkan 
tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi, menggambarkan, 
dan mengkaji sejauh mana peran multimedia dalam proses pembelajaran, terkait dengan 
usaha sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya di dalam kelas.  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan 
menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian ini, digunakan analisis deskriptif kualitatif 
yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian 
data dan kesimpulan atau verifikasi. 

    Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa  pemanfaatan 
multimedia di SMA Al-Islam 3 Surakarta telah membantu guru dalam usaha untuk 
meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut guru 
mengadakan variasi pada metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode 
active learning, dan memafaatkan multimedia di dalam proses pembelajaran. Cara 
pengajaran seperti ini dapat melatih peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam belajar, 
serta mampu membangkitkan hasrat mereka dalam belajar. Sehingga dengan upaya 
tersebut peserta didik dapat mencapai hasil belajar secara lebih maksimal. 

  Dengan menggunakan multimedia peserta didik dapat menerima pelajaran dalam 
bentuk yang lebih nyata dan lebih konkrit, yaitu melalui materi pelajaran yang 
ditampilkan lewat LCD ataupun proyektor. Penggunaan multimedia secara tepat, yang 
didukung dengan peran aktif guru dalam proses pembelajaran mampu menjadikan peserta 
didik lebih aktif di dalam kelas. Selain itu materi yang telah divisualisasikan dengan 
menggunakan multimedia mampu menarik perhatian peserta didik dalam belajar, 
sehingga mereka menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, serta 
dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. 

         Kesimpulan dari penelitian ini adalah multimedia memiliki peranan yang penting 
dalam usaha peningkatan motivasi peserta didik dalam belajar. Dengan multimedia materi 
pelajaran dapat divisualisasikan dalam bentuk yang lebih menarik, sehingga dapat 
menumbuhkan hasrat pada diri peserta didik untuk belajar. Selain itu penerapan 
multimedia juga bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada proses 
pembelajaran. 

   Kata kunci: peran multimedia, meningkatkan motivasi, belajar siswa. 
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PENDAHULUAN 

 Semakin berkembangnya zaman, manusia dituntut untuk lebih baik dalam 

segala hal. Pada zaman dulu pekerjaan manusia masih dilakukan dengan cara 

yang serba manual. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia 

telah mampu melahirkan penemuan-penemuan yang baru dalam bentuk teknologi, 

yang dapat membantu memudahkan tugas mereka. Dengan teknologi tersebut 

semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan murah. Perkembangan 

teknologi juga memberikan pengaruh yang besar di dalam dunia pendidikan. 

Pengaruh tersebut dapat terlihat dengan sudah mulai diterapkannya berbagai 

media pembelajaran berbasis teknologi di dalam proses pembelajaran, salah 

satunya berupa multimedia berbasis komputer. Dengan segala kemudahan dan 

kelebihan yang dimiliki, membuat media pembelajaran ini menjadi salah satu 

alternatif yang banyak dipilih oleh para guru untuk menyampaikan berbagai 

materi pembelajaran di dalam kelas (Sudarwan, 1995 :2). 

 Thoha  (2004: 130) memberikan keterangan bahwa media pembelajaran 

merupakan bagian keseluruhan dari proses pembelajaran, karena berhubungan 

langsung dengan pemberian materi pelajaran dalam rangka efektivitas dan 

efisiensi pengajaran. Oleh karena itu media pembelajaran tersebut harus 

disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran yang diselenggarakan di sebuah 

lembaga pendidikan tertentu. Disinilah mulai diperlukannya sebuah persyaratan, 

baik secara edukatif, teknis, maupun persyaratan yang lainnya. Untuk menjamin 

agar media pembelajaran tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan, maka perlu diadakan pemilihan terlebih dahulu. Sebagai media yang 

digunakan oleh guru dalam proses interaksi belajar mengajar,maka dalam proses 

pemilihan media tersebut harus disesuaikan dengan orientasi dan tujuan 

pembelajaran. 

 Sudjana (2001: 2) mangatakan bahwa dipilihnya teknologi   pendidikan 

sebagai media pembelajaran mempunyai alasan yang kuat. Alasan tersebut tentu 

memiliki pertimbangan yang matang, diantaranya ialah; dengan menggunakan 

media pembelajaran berupa teknologi pendidikan pelajaran akan lebih menarik 

perhatian peserta didik, bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta 
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didik, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, dan peserta didik akan lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar secara lebih mandiri. Bahkan penggunaan 

media yang digunakan secara tepat dapat mempertinggi kualitas pada proses 

pembelajaran. Namun dalam dinamika pendidikan terkadang terjadi pula 

penurunan pada mutu serta kualitasnya. Namun menurunnya mutu pendidikan 

tersebut disinyalir karena rendahnya kualitas pada proses pembelajaran yang ada 

di dalam sekolah. Salah satu faktor penyebab ketidak berhasilan proses 

pembelajaran tersebut ialah kurang maksimalnya pemanfaatan media 

pembelajaran, baik yang tersedia di sekolah maupun yang sengaja dirancang oleh 

guru.  

 Seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan 

tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai dengan merujuk kepada 

wawasan kependidikan guru, substansi materi ajar, strategi dan metode 

pembelajaran yang digunakan dan kesiapan peserta didik. Penggunaan multimedia 

dalam proses pembelajaran memiliki peranan penting dalam hal menumbuhkan 

minat yang baru pada diri siswa. Hal ini berarti bahwa media pembelajaran 

tersebut mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. 

 Sedangkan motivasi adalah gejala psikologis yang terbagi menjadi 2 

bentuk yaitu: motivasi instrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri 

sendiri atau menyatu dengan tugas yang dilakukannya dan motivasi ekstrinsik 

adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang tidak berkaitan dengan 

tugas yang dilakukannya. Oleh karena itu seorang guru harus mampu memilih, 

dan menggunakan media pembelajaran mana yang tepat untuk proses 

pembelajaran, dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai, merujuk kepada wawasan kependidikan guru, substansi materi ajar, 

strategi dan metode pembelajaran yang digunakan. Rintyastini (2008: 85) 

memiliki pandangan bahwa motivasi yang baik adalah motivasi instrinsik sebab 

lahir dari dalam diri. Namun demikian, motivasi ekstrinsik bukan berarti tidak di 

perlukan dan tidak dibutuhkan lagi dalam pendidikan. Berbagai macam cara dapat 

dilakukan agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar. Guru yang berhasil 
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adalah guru yang pandai membangkitkan minat peserarta didik dalam belajar, 

dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik secara maksimal. Oleh karena itu guru 

sebagai pendidik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi pendidikan secara 

lebih optimal, dalam hal ini berupa multimedia berbasis komputer. Dengan upaya 

tersebut maka siswa atau pun peserta didik diharapkan dapat termotivasi dalam 

belajar, serta lebih aktif lagi di dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 Bekaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peran multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas XI IS SMA Al-Islam 3 Surakarta”.  

LANDASAN TEORI 

A. Multimedia dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Multimedia 

 Istilah multimedia pertama kali di kenal pada dunia teater, yang 

mempertunjukan pagelaran dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk 

menambah dramatisasi suatu cerita. Sekarang multimedia dikenal dengan 

panduan dari hasil gambar atau image, grafik, teks, suara, dan animasi sehingga 

menjadi suatu karya yang dapat dinikmati secara audio visual. Sedangkan 

pengertian  multimedia menururt budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002: 109), 

 Multimedia dartikan sebagai; kombinasi teks, gambar, seni grafik, 

animasi, suara dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu 

kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai 

komunikasi yang sangat tinggi; artinya, informasi bahkan tidak hanya dapat 

dilihat sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat didengar, membentuk 

simulasi dan animasi yang dapat membangkitkan minat dan memiliki nilai seni 

grafis yang tinggi dalam penyajiannya. 

 Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa multimedia merupakan suatu gabungan beberapa media yang berupa 

teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video,yang memiliki kesatuan kerja, 

sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi. 
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2. Urgensi Multimedia dalam Pembelajaran 

 Tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap pendidikan serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin 

lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional, di samping cara ini tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tuntutan ini pulalah 

yang membuat kebijaksanaan untuk memanfaatkan media berbasis teknologi 

dan pendekatan teknologis dalam pengelolaan pendidikan (Sudarwan, 1995 :2). 

 Disamping itu, cara atau gaya belajar siswa juga berperan penting dalam 

hal ini. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, mereka lebih suka 

menuliskan apa yang dikatakan guru. Selama pelajaran, mereka biasanya diam 

dan jarang terganggu oleh kebisingan. Peserta didik visual ini berbeda dengan 

peserta didik auditori, yang biasanya tidak sungkan-sungkan untuk 

memperhatikan apa yang dikerjakan oleh guru, dan membuat catatan. Mereka 

mengandalkan kemampuan untuk mendengar dan mengingat. Sedangkan 

peserta didik kenistetik, mereka belajar terutama dengan terlibat langsung dalam 

kegiatan. Guna memenuhi kebutuhan ini pengajaran harus bersifat multisensori 

dan penuh dengan variasi. Salah satu cara untuk mewujudkan suasan seperti itu 

adalah dengan memafaatkan media pembelajaran yang telah tersedia di sekolah 

(Melvin, 2009:  28).  

 Selain itu, Hamalik (1994) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajarn dapat membangkitkan keinginan serta 

minat yang baru, dan mampu membangkitkan motivasi maupun rangsangan 

pada diri peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran merupakan unsur 

yang amat penting dalam proses pembelajaran selain metode pembelajaran, dan 

kedua unsur ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pemilihan 

salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang digunakan.  

3. Manfaat Penggunaan  Multimedia dalam Pembelajaran 

 Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari multimedia pendidikan 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu 

mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses 
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belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar 

siswa dapat ditingkatkan 

 Sudjana & Rivai (1992;2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3) Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelajaran. 

3. Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Multimedia Pendidikan 

       Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada 

pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media 

pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu, penggunaan multimedia ini pun menuntut untuk 

dipenuhi syarat-syaratnya, diantaranya: 

1. Ketersediaan sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat 

sendiri. 

2. Apakah untuk membeli  atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga 

dan fasilitasnya. 

3. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya bisa digunakan di mana pun 

dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapan pun serta mudah 

dijinjing dan dipindahkan. 

4. Efektivitas biayanya dalam jangka waku yang panjang. Sebab ada jenis 

media yang biaya produksinya mahal (seperti program film bingkai) 

(Sadiman, 2002: 83).  
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    Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu 

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian 

 Untuk menerangkan arti kata motif, dapat ditelusuri asal-usulnya. Kata 

motif berasal dari kata latin “moveers”, yang berarti menggerakkan. Kata 

motif lalu diartikan dengan istilah dorongan. Sedangkan motivasi sendiri 

diartikan sebagai suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan 

Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata 

berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari 

aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya 

(Syaiful, 2002: 114). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 Faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar antara 

lain: 

a) Faktor Lingkungan 

 Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Selama 

hidup anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan 

lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkunan yang berbeda ini 

selalu terjadi dalam mengisi kehidupan anak didik. Keduanya mempunyai 

pengaruh cukup signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah. 

b) Faktor Kondisi Fisik 

 Kondisi fisik/fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan 

kelelahan. 
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c) Umur 

 Perkembangan berfikir seseorang dari yang kongkrit ke yang 

abstrak tidak bisa dipisahkan dari perkembangan intelegensinya. Semakin 

meningkat umur seseorang semakin abstrak cara berfikirnya. 

d) Pengalaman Belajar 

 Selain faktor yang telah disebutkan diatas, masih ada faktor lain 

yang dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Faktor tersebut adalah 

pengalaman belajar siswa ketika mereka mengikuti proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal ini, Edgar Dale mengadakan klarifikasi  pengalaman 

tersebut menurut tingkat yang paling kongkrit ke tingkat yang paling 

abstrak. 

3. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

  Menurut Kenneth H Hoover (dalam Hamalik, 2000: 181-184), 

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip motivasi belajar sebagai berikut: 

a. Pujian lebih efektif daripada hukuman 

b. Semua siswa mempunyai kebutuhan psikologis (yang bersifat dasar) 

yang perlu mendapat kepuasan 

c. Motivasi yang bersumber dari dalam diri individu lebih efektif daripada 

motivasi yang berasal dari luar 

d. Tingkah laku (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) perlu 

dilakukan penguatan (reinforcement) 

e. Motivasi mudah menjalar kepada orang lain 

f. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi belajar 

g. Tugas-tugas yang bersumber dari sendiri akan menimbulkan minat yang 

lebih besar 

h. Pujian-pujian yang berasal dari luar (external rewards) kadang-kadang 

diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat 

i. Teknik dan prosedur pembelajaran yang bervariasi adalah efektif untuk 

memelihara minat siswa 
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j. Minat khusus yang dimiliki oleh para siswa berdaya guna untuk 

mempelajari hal-hal lainnya 

k. Kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang para siswa yang tergolong 

kurang tidak ada artinya bagi para siswa yang tergolong pandai 

l. Tekanan dari kelompok siswa umumnya lebih efektif dalam memotivasi 

m. Motivasi yang tinggi erat hibungannya dengan kreativitas siswa. 

n. Kecemasan akan menimbulkan kesulitan belajar 

o. Kcemasan dan frustasi dapat membantu siswa berbuat lebih baik 

p. Tugas yang terlalu sukar dapat mengakibatkan frustasi 

q. Tiap siswa yang mempunyai tingkat frustasi dan toleransi yang berlainan 

4. Prosedur Peningkatan Motivasi Belajar 

  Ada beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk membangkitkan 

minat anak didik dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik sehingga dia 

rela belajar tanpa paksaan. 

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik sehingga anak didik mudah menerima 

bahan pelajaran  

c. Memberikan kesempatan kepada anak didik unuk mendapatkan hasil belajar 

yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan 

kondusif. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik ( Syaiful, 2002: 133). 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah tergolong penelitian lapangan ( 

field research) dengan  pendekatan kualitatif. Adapun tempat pelaksanaan 

peneitian yaitu diSMA Al-Islam 3 Surakarta yang beralamat di Jl. 

Honggowongso 28A Teposan Sriwedari Kecamatan Lawean Kotamadya 

Surakarta. Sedangkan untuk menyelesaikan penlitian di SMA Al-Islam 3 

Surakarta tersebut, peneliti membutuhkan waktu selama lima bulan untuk 
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menyelesaikannya. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah para siswa kelas 

XI IS SMA Al-Islam 3 Surakarta. Sedangkan subyek lain yang berperan sebagai 

informan dalam penelitian ini adalah operator ruang multimedia. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan penelitian 

menggunakan beberapa metode pungumpulan data, antara lain ialah; observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya penulis akan sedikit 

menguraikannya sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

  Menururt Arikunto (1998: 57) observasi adalah pengambilan data dengan 

cara memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau pengamatan yang 

meliputi kegiatan, pemusatan perhatian terhadap objek dan menggunakan 

seluruh panca indra. Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi secara langsung dalam situasi yang sebenarnya, seperti observasi 

untuk mendapatkan data tentang pemanfaatan ruang multimedia dalam proses 

pembelajaran di sekolah tersebut.  

2. Metode Wawancara 

 Menurut Moleong (1990: 135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Informan) 

yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

dan berhadapan dengan informan atau responden atas maksud tertentu. 

Wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan panduan tertulis, 

berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan peran 

multimedia di dalam proses pembelajaran. Subjek yang dijadikan sebagai 

informan atau responden dalam metode wawancara ini ialah guru yang 

bertugas sebagai operator ruang multimedia di sekolah tersebut. Wawancara 

yang dilaksana-kan bertujuan untuk memperoleh data tentang sejauh mana 

peran multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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3. Metode Dokumentasi  

 Menurut (Arikunto 1998: 149) metode dokumentasi adalah pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mencari informasi mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan-catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Sedangkan dalam 

penelitian ini sumber dokumentasi dari SMA Al-Islam 3 Surakarta yang 

dibutuhkan misalnya data tentang letak geografis, sejarah berdirinya, struktur 

organisasi sekolah, visi misi dan tujuan sekolah tersebut, struktur kurikulum, 

sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya. 

4. Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisis hasil penelitian ini, digunakan analisis deskriptif 

kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 1992: 16). 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, maka tahapselanjutnya adalah 

melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang 

telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Penerapan Multimedia dalam Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar  

 Multimedia merupakan salah satu media pembelajaran yang memiliki 

berbagai kemudahan serta kelebihan. Faktor inilah yang menyebabkan multimedia 

menjadi salah satu media pembelajaran yang dipilih oleh sebagian tenaga 

pendidik atau guru di SMA Al-Islam 3 Surakarta untuk mempermudah jalannya 

proses pengajaran. Penerapan multimedia di SMA Al-Islam 3 Surakarta memiliki 

tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pada proses pembelajaran di sekolah 

tersebut. Selain itu multimedia juga berperan sebagai sarana yang digunakan oleh 

guru untuk meningkatkan semangat peserta didiknya, khususnya untuk 

menghidupkan belajar yang aktif di dalam kelas.  
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 Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam sebuah proses pembelajaran, 

terkadang peserta didik mengalmi rasa bosan, yang dapat mengakibatkan 

menurunnya tingkat kefokusan mereka dalam belajar. Namun dengan 

memanfaatkan multimediaguru dapat menyampaikan materi pelajaran dalam 

bentuk tampilan visual yang lebih menarik. Sehingga ia dapat menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik, serta dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan rasa bosan tersebut. Dengan demikian maka, secara tidak 

langsun dapat dikatakan bahwa pemanfaatan multimedia di dalam proses 

pembelajaran mampu meningkatkan kualitas peserta didik dalam belajar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sudjana & Rivai (1992; 2) yang mengemukakan bahwa 

manfaat media pembelajaran salah satunya ialah, menjadikan siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar. Sebab ia tidak hanya mendengarkan uraian dari guru 

saja, akan tetapi mereka melakukan aktifitas lain dalam belajar.  

 Selain itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses 

pembelajaran, guru di SMA Al-Islam 3 Surakarta melakukan berbagai variasi 

pada metode pembelajaran. Untuk mengadakan variasi tersebut guru telah 

merancang atau mendisain sebuah metode pembelajaran guna mempermudah 

jalannya proses pengajaran. Hal ini terlihat dengan mulai digunakannya metode 

active learning dan media pembelajaran berbasis teknologi di dalam proses 

pembelajaran, oleh sebagian guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Pada 

dasarnya pembelajaran yang bervariasi seperti ini memang perlu diterapkan oleh 

guru dalam proses pengajaran. Karena penggunaan metode pembelajaran yang 

lebih variatif dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan lebih mandiri lagi 

dalam belajar, sehingga pada akhirnya mereka mampu meningkatkan 

kemampuannya  dalam belajar.  

 Berkaitan dengan penerapan multimedia yang diselenggarakan di  SMA 

Al-Islam 3 Surakarta, bagi para guru yang ingin menggunakan ruang multimedia 

tersebut biasanya akan menghubungi petugas operator multimedia terlebih dahulu. 

Operator itulah yang nantinya akan membantu guru tersebut untuk 

mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukannya dalam proses pembelajaran. 

Namun, karena peralatan multimedia yang ada di sekolah hanya tersedia di dalam 
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satu ruangan saja, maka setiap guru dianjurkan untuk mengisi terlebih dahulu 

daftar nama penngguna ruang multimedia tersebut. Prosedur ini perlu dilakukan 

untuk menghindari terjadinya tabrakan waktu dengan guru lain, yang juga ingin 

menggunakan ruang multimedia. Banyak sekali kemudahan serta kelebihan yang 

terdapat pada multimedia berbasisi komputer, yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk mempermudah jalannya proses pengajaran. Salah satu contohnya ialah, 

teknologi yang terdapat dalam multimedia mampu menghadirkan konsep yang 

terlalu luas di dalam kelas, misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-

lain. Dengan menggunakan multimedia guru dapat mengubah konsep tersebut 

dalam bentuk yang lain, misalnya film, film bingkai, dan gambar. 

 Faktor kemudahan ini lah yang memungkinkan seorang guru untuk dapat 

mengemas materi pelajaran dalam bentuk yang lebih nyata, sehingga peserta didik 

lebih banyak mendapatkan pengalaman belajar secara langsung di dalam kelas. 

Pernyataan tersebut sama seperti yang telah disebutkan dalam kerucut pengalaman 

Edgar Dale bahwa, semakin verbal proses pembelajaran yang dialami siswa, maka 

semakin abstrak pelajaran yang dapat mereka terima. Namun, semakin banyak 

pengalaman langsung yang dialami oleh siswa, maka semakin kongkrit pelajaran 

yang mereka terima. Di dalam pembelajaran tersebut juga terdapat aktifitas belajar 

lain yaitu berupa diskusi kelompok. Dengan adanya aktifitas tersebut maka 

peserta didik diharapkan dapat berlatih menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam 

belajar. Secara tidak langsung cara pembelajaran seperti ini juga dapat 

mengurangi sifat pasif yang ada pada diri  mereka,  dan  dapat  menumbuhkan 

rasa persaingan mereka dalam belajar. Dengan rasa persaingan ini lah mereka 

dapat termotivasi lagi dalam belajar, sehingga mereka lebih bersungguh-sungguh 

dan lebih giat lagi dalam melaksanakan aktifitas belajarnya di dalam kelas. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1) Faktor Pendukung 

 Pada pelaksanaan pembelajaran tersebut  telah  ditemukan beberapa faktor 

pendukung, diantaranya ialah:  

a. Adanya staf atau tenaga ahli dari kalangan guru yang mampu mengoprasikan 

peralatan multimedia sehingga penggunaan waktu dalam proses pembelajaran 
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menjadi lebih efektiv dan efisien. Tersedianya staf multimedia tersebut 

merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan proses 

pembelajaran menjadi lebih mudah. 

b. Mulai tumbuhnya kesadaran guru akan pentingnya pembelajaran aktif di 

dalam kelas. 

c. Penggunaan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran mampu 

mengubah materi pelajaran menjadi tampilan yang lebih menarik, sehingga 

tumbuh rasa antusias pada diri peserta didik pada saat mengikuti pelajaran. 

2) Faktor penghambat 

 Sedangkan dari faktor penghambatnya ialah: 

a. Terjadinya benturan jadwal mengajar antara guru dan staf multimedia yang 

berpengaruh pada efektivitas waktu pelajaran. 

b. Adanya sebagian peserta didik yang tidak langsung menuju ke ruang 

multimedia ketika mereka diperintahkan oleh guru untuk menuju ke ruang 

tersebut. 

3. Usaha untuk Mengatasi Hambatan 

      Dari hambatan-hambatan yang sudah dipaparkan di atas maka, pihak 

sekolah serta staf operator multimedia telah berusaha mengupayakan langkah-

langkah guna mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hambatan 

yang pertama, guru mata pelajaran serta operator ruang multimedia melakukan 

komunikasi serta koordinasi yang lebih baik lagi, terkait dengan persiapan 

ruang multimedia. Sedangkan untuk mengatasi hambatan yang kedua, guru 

mata pelajaran melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap peserta 

didiknya. Kemudian memberikan pengertian pada peserta didik tentang 

pentingnya mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Jika memang diperlukan, 

guru tersebut memberikan teguran dan sangsi yang tegas bagi para peserta 

didik yang melanggar peraturan tersebut. 
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KESIMPULAN 

      Multimedia sebagai salah satu media pendidikan yang digunakan di 

SMA AL-Islam 3 Surakarta, telah memberikan peranan yang besar dalam 

usaha peningkatan motivasi peserta didik dalam belajar. Pemanfaatan 

multimedia dalam pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh 

sekolah tersebut untuk mengadakan variasi pada metode pembelajaran, serta 

mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. 

      Faktor pendukung dan penghambat yang telah ditemui oleh SMA AL-

Islam 3 dalam penerapan multimedia berbasis komputer ialah, adanya staf 

multimedia dari kalangan guru, berbagai peralatan penunjang multimedia 

berbasis komputer, tumbuhnya kesadaran guru akan pentingnya pembelajaran 

aktif, dan adanya rasa antusias pada diri peserta didik pada saat menggunakan 

multimedia dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambatnya 

ialah, terjadinya benturan waktu pada jadwal mengajar antara guru dan staf 

multimedia, dan adanya peserta didik yang tidak langsung menuju ke ruang 

multimedia ketika diperintahkan ke ruang tersebut. 
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