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Abstrak 

Untung Heksancoko. Q 100140088. Dampak Pemanfaatan Multimedia Diam Dan 

Bergerak Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Tinjau Dari Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua Siswa Kelas Xi Smkn 1 Juwangi Boyolali Jawa Tengah Tujuan 

penelitian ini untuk: (1) Mengetahui perbedaan dampak pemanfaatan multimedia 

diam dan bergerak terhadap motivasi belajar siswa. (2) Mengetahui perbedaan 

tingkat sosial ekonomi orang tua tinggi dan rendah terhadap motivasi belajar 

siswa.(3)Mengetahui interaksi dampak pemanfaatan multimedia diam dan 

bergerak dan tingkat sosial ekonomi orang tua  terhadap motivasi belajar 

siswa..Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Juwangi pada semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, 

dengan menggunakan desain penelitian eksperimental. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI jurusan Teknologi dan Rekayasa sebanyak 143 siswa 

sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 siswa.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan dampak pemanfaatan 

multimedia diam dan bergerak terhadap motivasi belajar siswa, Nilai rata-rata 

motivasi pada kelompok yang diberikan multimedia diam adalah sebesar 116 

sedangkan kelompok yang diberikan multimedia gerak sebesar 123; (2) hasil 

analisis uji tow way anova pada variabel Status Sosial Ekonomi Orang tua 

diperoleh  nilai  p value  0,000 < 0,05, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan motivasi belajar 

berdasarkan Status Sosial Ekonomi Orang tua; (3) Hasil analisis uji tow way 

anova diperoleh  nilai p value  sebesar 0,613 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak artinya tidak ada interaksi dampak pemanfaatan multimedia diam dan 

bergerak terhadap tingkat status sosial ekonomi orang tua  terhadap motivasi 

belajar siswa.    

 

Kata kunci: Multimedia, motivasi , status sosial ekonomi orangtua  

 

Abstract 

Heksancoko, Untung. Q 100140088. The Impact of Multimedia Utilization Silent 

And Moves Against Student Learning Motivation Viewed From The Socio-

Economic Status of Xi Class Parents Smkn 1 Juwangi Boyolali Central Java The 

purpose of this study was to: (1) Know the differences in the effects of silent 

multimedia usage and move towards student learning motivation . (2) Knowing 

the difference between parents 'socioeconomic level of high and low students' 

learning motivation (3) Knowing the interaction of the effects of silent and mobile 

multimedia utilization and the socioeconomic level of parents on student learning 

motivation. This research was conducted at SMK Negeri 1 Juwangi in the odd 

semester of 2016/2017 Academic Year. This type of research is quantitative 
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research, using experimental research designs. The population in this study were 

students of class XI majoring in Technology and Engineering as many as 143 

students while the number of samples in this study were 56 students.The results of 

this study indicate that: (1) There is a difference in the effect of using silent 

multimedia and moving towards student learning motivation, the average value of 

motivation in the group given silent multimedia is 116 while the group given 

multimedia motion is 123; (2) the results of the analysis of the tow way ANOVA 

test on parents' socioeconomic status variables obtained p value of 0.000 <0.05, 

because the significant value is less than 0.05, so Ho is rejected and Ha is 

accepted means there are differences in learning motivation based on the 

socioeconomic status of people old; (3) The results of anova tow way test analysis 

obtained p value of 0.613 > 0.05, so Ho was accepted and Ha was rejected, 

meaning that there was no interaction between the effects of silent multimedia 

usage and moving towards the level of parents' socioeconomic status towards 

student learning motivation. 

 

Keywords: Multimedia, motivation, parental economic status 

 

1. PENDAHULUAN 

 Salah tercapaianya tujuan pembelajaran adalah Prestasi siswa, Prestasi 

belajar siswa merupakan target dalam proses pembelajaran. Dari berbagai 

kajian memberikan gambaran bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain motivasi belajar, metode atau media pembelajaran 

yang digunakan, sarana prasarana pendukung dan daya dukung orang tua. 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa yang maksimal, maka faktor-faktor  

tersebut diatas harus diupayakan secara maksimal.  

 Motivasi belajar adalah  salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar 

siswa. Hasil penelitian  Keith Mitchell, menyatakan bahwa motivasi belajar 

berperan untuk mempengaruhi kinerja pembelajaran. Kemudian lebih lanjut 

penjelasan dari  Zimmerman (2000),  Schunk  menyebutkan bahwa siswa 

yang termotivasi mempelajari suatu topik  cenderung melibatkan diri dalam 

berbagai aktivitas yang diyakininya akan membantu dirinya belajar, seperti 

memperhatikan pelajaran secara seksama, secara mental mengorganisasikan 

dan menghafal materi yang  harus dipelajari, mencatat untuk memfasilitasi 

aktivitas belajar berikutnya, memeriksa level pemahamannya, dan meminta 

bantuan ketika dirinya tidak memahami materi tersebut. (Schunk, 2012 : 7) 
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 Media Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan Instructional Media  

adalah sebuah alat bantu yang digunakan oleh seorang guru dalam 

membelajarkan siswa. Sadiman mengutip pernyataan Gagne (1970), bahwa 

media berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Sementara itu  Briggs (1970) berpendapat 

bahwa media adalah segala alat  fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar ( Sadiman, 2007 : 6). 

Multimedia merupakan salah satu dari berbagai jenis media 

pembelajaran yang ada. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi 

berasal dari bahasa latin nouns berarti banyak atau bermacam-macam. Media 

berasal dari bahasa latin medium berarti perantara. Munir (2012 : 2), 

menjelaskan bahwa multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media 

yang berupa teks, gambar, grafiks, sound, animasi, video, interaksi dan lain-

lain yang dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk 

menyampaikan atau menghantarkan pesan ke publik. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa multimedia adalah kombinasi data atau media untuk menyampaikan 

suatu informasi informasi sehingga informasi tersaji dengan lebih menarik 

(Rosch, 1996) Penggunaan multimedia sebagai media pembelajaran yang 

memberikan  stimulus belajar siswa bukanlah hal yang mudah untuk 

terwujud. Terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan penggunaan 

media pembelajaran tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi adalah status ekonomi 

orangtua, hal ini berkaitan dengan Daya dukung orang tua terhadap 

kebutuhan siswa dalam mendapatkan pelajaran baik secara moral maupun 

material.  Adapun peran dari faktor status  sosial ekonomi orang tua ini 

adalah memberikan dukungan baik secara fisik berupa peralatan yang terkait 

langsung dengan sarana prasarana belajar maupun secara psikis berupa 

dukungan moril kepada siswa.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Coleman, Campbell, Hobson, MC Partland, Mood, Wienfield dan York, 

1996, menyebutkan perbedaan sosial dan ekonomi merupakan prediktor 

kesuksesan di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Bahwa pendidikan dan mata 
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pencaharian orang tua sangatlah mempengaruhi prestasi akademik.   Hal ini 

dimungkinkan karena perbedaan status sosial ekonomi orang tua memberikan 

lingkungan belajar  yang berbeda bagi siswa. Karena lingkungan belajar yang 

kondusif dan memberikan dukungan penuh akan menunjang prestasi belajar 

siswa. Daya dukung secara fisik dapat berupa ketersediaan fasilitas, sarana 

dan prasarana belajar yang lengkap dari orang tua, sedangkan daya dukung 

secara psikis dapat berupa nasehat, arahan dan bimbingan dalam belajar dari 

orang tua. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu proses 

menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian ini 

bersifat ekperimental, hasil penelitian ini akan menegaskan kedudukan antara 

variabel-variabel yang akan diteliti. Tujuannya terletak pada penemuan fakta-

fakta akibat dari pengaruh pemanfaatan multimedia diam dan bergerak 

terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian akan dilakukan analisa 

perbandingan setiap variabel bebas  yang di eksperimenkan, yaitu media 

pembelajaran multimedia diam dan multimedia bergerak dan tingkat status 

sosial ekonomi orang tua sebagai variabel atribut, sekaligus dilihat faktor-

faktor yang berinteraksi terhadap variabel terikat ( motivasi belajar siswa). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

 Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:  

3.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian 

variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Untuk menguji normalitas data digunakan analisis 

Kolmogorov–Smirnov. Distribusi data adalah normal apabila nilai  signifikan 

p > 0,05. Hasil perhitungan  Kolmogorov-Smirnov adalah berikut: 
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Tabel 1 Uji Normalitas 

Variabel  Statistik Df Sig. 

Multimedia Diam 

Bergerak 

,142 

,155 

28 

28 

,157 

,082 

SSE Rendah 

Tinggi 

,085 

,155 

25 

31 

,200 

,155 

Motivasi  ,147 56 ,167 

     

Sumber: Data yang diolah 2018 

Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan (p) 

untuk semua variabel  dengan p value  > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data  mempunyai distribusi atau sebaran data yang normal. 

3.1.2 Uji Homogenitas 

Hasil dari uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

 Hasil Uji Homogenitas 

F df1 df2 Sig. 

,179 3 52 ,910 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikan pada p 

value  0,910 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk data yang 

digunakan bersifat homogeny. 

3.1.3 Uji Hipotesis 

1) Hasil uji Hipotesis multimedia diam dan bergerak terhadap motivasi 

belajar siswa. 

  Berdasakan  hasil analisis uji two way anova pada variabel 

Multimedia diam dan gerak diperoleh  nilai  F hitung  18,513 dengan p 

value  0,000 < 0,05, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya  terdapat perbedaan motivasi belajar 

berdasarkan pemanfaatan multimedia diam dan bergerak. 

2) Hasil Uji Hipotesis Status Sosial Ekonomi (SSE) Orangtua Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa 
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  Berdasarkan  hasil analisis uji two way anova pada variabel Status 

Sosial Ekonomi Orang tua diperoleh  nilai  F hitung  26,007 dengan p 

value  0,000 < 0,05, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan motivasi belajar 

berdasarkan Status Sosial Ekonomi Orang tua. 

3) Interaksi dampak pemanfaatan multimedia diam dan bergerak dan tingkat 

status sosial ekonomi orang tua  terhadap motivasi belajar siswa 

  Berdasarkan  hasil analisis uji two way anova pada interaksi 

pemanfaatan multimedia dengan Status Sosial Ekonomi Orang tua 

diperoleh  nilai signifikan p value  0,613 > 0,05, karena nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan interaksi antara pemanfaatan 

multimedia dan Status Sosial Ekonomi Orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Perbedaan Dampak Pemanfaatan Multimedia Diam dan Bergerak 

terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Menurut Yudi Munadi (2008:148), Multimedia adalah media yang 

melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk 

dalam media ini adalah segala sesuatu yang memberikan pengalaman 

secara langsung bisa melalui computer daninternet, bisa juga melalui 

pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. Multimedia merupakan 

salah satu dari berbagai jenis media pembelajaran yang ada.   

Hasil uji tow way anova diperoleh nilai p value 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima artinya  terdapat perbedaan yang signifikan 

pemanfaatan multimedia diam dan bergerak terhadap motivasi belajar. Hal 

ini disebabkan karena dengan penggunaan multimedia gerak siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan penggunaan 

multimedia diam. Multimedia gerak mempunyai kelebihan dapat 

menampilkan teks, gambar, grafik, suara dan video lebih banyak 

memberikan kesan kepada siswa. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Vonny, dkk (2016) 

terdapat perbedaan media pembelajaran multimedia interaktif dan media 

gambar diam terhadap hasil belajar hakikat geografi. Hasil belajar siswa 

yang mendapatkan media pembelajaran multimedia interaktif lebih baik 

daripada siswa yang mendapatkan media pembelajaran gambar diam. 

3.2.2 Perbedaan Dampak Tingkat Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa 

terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Hasil analisis Uji two way anova diperoleh nilai F signifikan p value 0,000 

< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima ditolak artinya ada perbedaan 

antara tingkat status sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar. 

Daya dukung orang tua tidak secara langsung dipengaruhi oleh status 

sosial ekonomi orang tua.  Peran dari faktor status sosial ekonomi orang 

tua ini dimungkinkan hanya sebatas memberikan dukungan baik secara 

material dan finansial, yakni berupa peralatan yang terkait langsung 

dengan sarana prasarana belajar. Akan tetapi pada kenyataannya motivasi 

belajar siswa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikis atau dukungan 

moril orang tua.  

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rosyidyah (2016) 

bahwa ada pengaruh antara penghasilan orang tua dengan motivasi belajar 

siswa. Dengan adanya penghasilan orang tua yang tinggi, tidak akan 

menuntut anak untuk membantu mencari nafkah sehingga anak 

mempunyai banyak waktu untuk belajar sehingga prestasi belajar anak 

meningkat. 

Kesadaran diri akan kebutuhan belajar lebih memberikan motivasi 

belajar yang lebih berkualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya 

motivasi belajar siswa yang terbangun secara internal, berkualitas dan 

berkesinambungan, untuk selanjutnya diharapkan dapat berdampak pada 

tingginya prestasi belajar siswa.  

Juga hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Karouw, dkk 

(2015) tidak terdapat hubungan antara status sosial ekonomi orangtua 

dengan motivasi belajar pada mahasiswa angkatan 2013 Fakultas 
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Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Orangtua merupakan salah satu 

faktor yang berperan dalam proses belajar sang anak. Orangtua yang 

mampu berkomunikasi dengan baik, penuh perhatian terhadap anak, tahu 

kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi anak, dan mampu menciptakan 

hubungan baik dengan anak-anaknya akan berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan belajar anak tersebut atau sebaliknya. 

3.2.3 Interaksi Dampak Pemanfaatan Multimedia Diam dan Bergerak dengan 

Tingkat Status Sosial Ekonomi Orang Tua dalam hal Motivasi Belajar 

Siswa 

Hasil analisis uji two way anova diperoleh  nilai p value  sebesar 

0,613 >  0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada interaksi 

dampak pemanfaatan multimedia diam dan bergerak terhadap tingkat 

status sosial ekonomi orang tua  terhadap motivasi belajar siswa. Motivasi 

belajar adalah salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar siswa. 

Siswa yang termotivasi mempelajari suatu topik  cenderung melibatkan 

diri dalam berbagai aktivitas yang diyakininya akan membantu dirinya 

belajar, seperti memperhatikan pelajaran secara seksama, secara mental 

mengorganisasikan dan menghafal materi yang  harus dipelajari, mencatat 

untuk memfasilitasi aktivitas belajar berikutnya, memeriksa level 

pemahamannya, dan meminta bantuan ketika dirinya tidak memahami 

materi tersebut (Schunk, 2012 : 7). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian Aina (2013) menunjukkan bahwa terdapat Interaksi antara 

penggunaan media interaktif dan motivasi siswa pria dan wanita SMP 19 

Kota Jambi yang berarti. Terdapat pengaruh pemanfaatan pemanfaatan 

multimedia interaktif Pembelajaran IPA-Biologi terhadap motivasi siswa 

pria dan wanita.  Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan 

merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif dan 

menyenangkan. Fungsi media pada mulanya hanya dikenal sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar yakni yang memberikan 
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pengalaman visual pada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, 

memperjelas dan mempermudah, konsep yang kompleks, serta 

penggunaan media lebih menarik perhatian siswa. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil pada penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Terdapat perbedaan dampak pemanfaatan multimedia diam dan bergerak 

terhadap motivasi belajar siswa, Nilai rata-rata motivasi pada kelompok 

yang diberikan multimedia diam adalah sebesar 116 sedangkan kelompok 

yang diberikan multimedia gerak sebesar 123. Hal ini dikarenakan 

penggunaan multimedia gerak lebih menarik minat siswa sehingga lebih 

termotivasi dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan 

multimedia diam.  

2) Berdasarkan  hasil analisis uji tow way anova pada variabel Status Sosial 

Ekonomi Orang tua diperoleh  nilai  p value  0,000 < 0,05, karena nilai 

signifikan kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

terdapat perbedaan motivasi belajar berdasarkan Status Sosial Ekonomi 

Orang tua. Peran dari faktor status sosial ekonomi orang tua ini 

dimungkinkan hanya sebatas memberikan dukungan baik secara material 

dan finansial, yakni berupa peralatan yang terkait langsung dengan sarana 

prasarana belajar. Akan tetapi pada kenyataannya motivasi belajar siswa 

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikis atau dukungan moril orang tua 

3) Hasil analisis uji tow way anova diperoleh  nilai p value  sebesar 0,613 > 

0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada interaksi dampak 

pemanfaatan multimedia diam dan bergerak terhadap tingkat status sosial 

ekonomi orang tua  terhadap motivasi belajar siswa. Motivasi belajar 

adalah salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar siswa. Siswa 

yang termotivasi mempelajari suatu topik cenderung melibatkan diri dalam 

berbagai aktivitas yang diyakininya akan membantu dirinya belajar, 
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seperti memperhatikan pelajaran secara seksama, secara mental 

mengorganisasikan dan menghafal materi yang harus dipelajari. Motivasi 

tidak dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi orang tua, namun 

lebih kepada pribadi masing-masing dalam menerima materi pelajaran. 

4.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari simpulan dan implikasi 

tersebut sebagai berikut: 

1) Saran Bagi Guru 

a. Guru Fisika sebaiknya lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan 

multimedia sebagai alat penunjang pembelajaran. 

b. Guru Fisika dapat mengembangkan atau menyempurnakan 

pemanfaatan multimedia dari penemuan terbimbing ini. 

c. Hasil penelitian terbimbing ini dapat dilakukan pada mata pelajaran 

yang lain. 

2) Saran Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada 

orang tua untuk senantiasa memberikan dukungan secara maksimal agar 

memperoleh  hasil pendidikan yang maksimal. 
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