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KONTRIBUSI MEDIA PEMBELAJARAN, MOTIVASI DAN KONDISI TEMPAT BELAJAR
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO

Abstrak

Tujuan penelitian, menguji kontribusi media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat
belajar terhadap hasil pembelajaran matematika. Jenis penelitian korelasional dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 454 siswa Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2016/2017. Sampel penelitian 213 siswa
ditentukan dengan rumus Slovin (α = 0,05). Teknik sampling, proporsional random
sampling dengan undian. Data dikumpulkan dokumentasi dan angket. Teknik analisis
data menggunakan regresi linier ganda. Hasil data siswa SMK Muhammadiyah 1
Sukoharjo berdasarkan kategori tinggi, sedang, rendah cenderung mempunyai hasil
belajar matematika dalam kategori sedang dengan besar presentase sebesar 57%. Media
pembelajaran dalam kategori sedang dengan besar presentase sebesar 67%. motivasi
dalam kategori sedang dengan besar presentase 67%. Kondisi tempat belajar dalam
kategori sedang dengan besar presentase 60%. Hasil penelitian, menunjukkan media
pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar berkontribusi terhadap hasil belajar
matematika sebesar 47% dan sumbangan relatif media pembelajaran sebesar 70,15%,
sumbangan relatif motivasi belajar sebesar 24,98% dan sumbangan relatif kondisi tempat
belajar sebesar 4,90%. Simpulan, hasil pembelajaran matematika di Sekolah Menengah
Kejuruan didukung media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar.

Kata Kunci: hasil pembelajaran, motivasi, media pembelajaran, kondisi tempat belajar

Abstract

He purpose of research, learning media learning, motivation and learning conditions
learning. This type of correlational research with quantitative approach. The research
population is 454 students of Vocational High School Muhammadiyah 1 Sukoharjo in
2016/2017. The sample of study was 213 students with Slovin formula (α = 0,05).
Sampling technique, proportional random sampling by lottery. Documentation and
questionnaire comparison data Data analysis techniques using multiple linear regression.
Results of data Students SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo based on high, medium, low
category have the results of learning mathematics in the medium category with a large
percentage of 57%. The medium of learning in the medium category with a large
percentage of 67%. Motivation in the moderate category with a large percentage of 67%.
Learning condition in medium category with big percentage 60%. The result of the study
showed that learning media, motivation and condition of the place of learning contribute
to mathematics learning achievement of 47% and relative learning media of 70.15%,
relative enjoyment of learning learning 24,98% and less from learning place 4,92%.
Conclusion, the result of learning mathematics in Vocational High School supported by
learning media, motivation and condition of study place.

Keywords: learning outcomes, motivation, learning media, learning conditions
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1. PENDAHULUAN

Hasil pembelajaran matematika penting dalam pembelajaran untuk memberikan informasi kepada

guru mengenai kemajuan peserta didiknya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Supardi

(2015: 17) Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai oleh siswa berbentuk pengetahuan, sikap,

keterampilan, kecerdasan, sosial, kepribadian dan moral. Faktor penyebab hasil belajar matematika

belum sessuai harapan bisa bersumber dari siswa, guru, alat, dan lingkungan. Faktor yang bersumber

dari siswa yaitu motivasi belajar siswa, penyebab selanjutnya bersumber dari guru, faktor penyebab

yang ketiga besumber dari alat, faktor penyebab yang terakhir bersumber dari lingkungan.

Adapun penelitian terdahulu dari Mustokiyah dan Soegino menyatakan bahwa setelah mengikuti

pembelajaran dengan metode demonstrasi, aktivitas guru dan aktivitas siswa meningkat serta hasil

belajar siswa meningkat.

Susanti A dan Nuriyatin S (2015) Saat ini motivasi belajar matematika pada siswa masih sangat

rendah karena kurang berminatnya siswa terhadap mata pelajaran tersebut sehingga membuat hasil

belajarnya rendah.

Menurut Supardi (2015: 17) Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai oleh siswa berbentuk

pengetahuan, sikap, keterampilan, kecerdasan, sosial, kepribadian dan moral.

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2009: 105-108) mengatakan bahwa media jika

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisiyang

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam aktifitas

pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan siswa.

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 1) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang

bertingkah laku. Dorongan ini yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan

dorongan dalam dirinya.

Menurut Herlina kondisi tempat belajar adalah ruangan belajar (dirumah maupun disekolah) yang

memenuhi syarat baik dari segi ukuran/kapasitas, ventilasi, penerangan, tenang, membuat seseorang

senang belajar, demikian sebaliknya.

Hasil penelitian Ranak Lince (2016) dalam Creative Thinking Ability to Increase Student

Mathematical of Junior High School by Applying Models Numbered HeadsTogether menyimpulkan

bahwa dalam meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan strategi Numbered Head Thogether

lebih baik dari pada metode konvensional.

Hasil penelitian Kalbin Salim dan Dayang Hjh Tiawa (2014) dalam Development of Media Based

LearningAnimation for Mathematics Courses in ElectricalEngineering, University Riau Kepulauan

menunjukkan bahwa animasi berbasis media pembelajaran cocok untuk digunakan sebagai media
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pembelajaran dalam kursus Matematika Teknik. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah peneliti

canggih dapat mengembangkan materi di media sampai bahan untuk satu semester, karena bahan yang

terkandung dalam Media hanya beberapa mata pelajaran..

Hasil penelitian  Zin Eddine Dadach (2013) dalam Quantifying the Effects of an Active Learning

Strategy on the Motivation of Studentsmenyimpulkan bahwa mengukur dampak pembelajaran aktif

pada motivasi siswa adalah hasil belajar yang diperoleh dari strategi pembelajaran aktif pada motivasi

siswa. penelitian ini mendorong eksplorasi dari skala yang lebih luas dalam penyelidikan dimasa

depan.

Menurut Nokwanti (2015) dalam Pengaruh Tingkat Disiplin Dan Lingkungan Belajar Di Sekolah

Terhadap Prestasi Belajar Siswabahwa ada pengaruh disiplin belajar dan kondisi tempat belajar secara

bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Warungasem tahun ajaran

2009/2010, yang ditunjukkan dari hasil uji simultan dengan diperolehnya F hitung sebesar 42,45 yang

berarti signifikan karena Fhitung >Ftabel , atau 42,45 > 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi disiplin belajar dan semakin baik tempat belajar, akan diikuti pula tingginya prestasi.

Hipotesis penelitian ini apakah media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar

berkontribusi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo

secara simultan?

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi media

pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.

2. METODE

Jenis penelitian ini, yaitu kuantitatif korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di SMK

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.

Populasi penelitian siswa kelas X sebanyak 454 siswa. Jumlah sampel penelitian ini 213 siswa yang

ditentukan dengan rumus Slovin (α = 0,05). Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional

random sampling dengan cara undian. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu media

pembelajaran (X1), motivasi belajar (X2), dan kondisi tempat belajar (X3) dan variabel independennya,

yaitu hasil pembelajaran matematika (Y).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan angket (Sutama, 2015: 148).

Instrumen penelitian di uji coba dengan menggunakan uji validitas item dan uji reliabilitas angket.

Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda. Teknik regresi linier ganda digunakan dalam

menguji kontribusi yang ditunjukan oleh hubungan variabel eksogen X1, X2, dan X3 terhadap variabel
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endogen Y. Sebelum analisis data, dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas, uji linieritas,

uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen angket sebelumnya diuji cobakan pada 30 siswa dalam populasi selain sampel

penelitian. Pengujian try out, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan rumus

korelasi product moment dengan koefisien korelasi pada tabel α= 5%. Soal dinyatakan valid jika rhitung

lebih besar dari rtabel (Dwi Priyanto, 2009:17-18). Uji reliabilitas dengan rumus Alpha Crombach,

instrumen dikatakan reliabilitasnya tinggi jika r11> 0,60 (Arikunto, 2010:75).

Hasil uji validitas angket media pembelajaran dari 20 butir soal diperoleh semua butir valid

karena nilai rhitung> rtabel. Sehingga angket motivasi yang digunakan untuk penelitian sebanyak 20 butir

soal. Hasil uji validitas angket motivasi belajar dari 25 butir soal diperoleh semua butir valid karena

nilai rhitung> rtabel. Sehingga angket kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk penelitian sebanyak 25

butir soal. Hasil uji validitas angket kondisi tempat belajar dari 23 butir soal diperoleh semua butir

valid karena nilai rhitung> rtabel. Sehingga angket kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk penelitian

sebanyak 23 butir soal.

Item-item pernyataan yang digunakan untuk mengumpulkan data pada masing-masing variabel

motivasi belajar, lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan tingkat sosial ekonomi orang tua diuji

reliabilitasnya menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Ringkasan hasil uji reliabilitas angket pada

masing-masing variabel dependen disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Variabel R alpha Croncbach Keteranangan
Media Pembelajaran 0.859 Reliabel

Motivasi Belajar 0.913 Reliabel
Kondisi Tempat Belajar 0.916 Reliabel

Hasil pembelajaran matematika diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu hasil Ujian Tengah

Semester Genap tahun ajaran 2016/2017 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Berdasarkan data

diperoleh nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 20 dengan rata-rata sebesar 51,591 dan standar deviasi

17,315. Klasifikasi nilai yaitu 22% dari 213 sampel dalam kategori hasil belajar matematika tinggi,

57% dari 213 sampel hasil belajar matematika siswa dalam kategori sedang, dan 21% dari 213 sampel

hasil pembelajaran matematika dalam kategori rendah. Didukung dengan penelitian Derlina, Sabani,

Satria Mihadi (2015) menyimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran karakter pendidikan

fisika berbasis pendidikan (CEBGP Learning Model) dikembangkan mengacu pada pengembangan

4D model yang mendefinisikan, merancang, mengembangkan dan menyebarkan yang sesuai untuk

digunakan dengan mengikuti langkah-langkah ini, (2) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan
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harus memenuhi kriteria yang valid setelah direvisi, (3) Perangkat pembelajaran telah memenuhi

efektif dan praktis karena telah berhasil meningkatkan hasil belajar kognitif dan mengembangkan

karakter siswa. Menurut penelitian Wulandari (2013 tentang Pengaruh Problem Based Learning

tarhadap Hasil Belajar dalam penelitiannya mengemukakan bahwa metode pembelajaran PBL akan

memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pemebelajaran demonstrasi

ditinjau dari siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun rendah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Incecay Gorsev dan Yesim Kesli Dollar (2012)

tentang menejemen kelas dan hasil belajar siswa dalam persiapan guru bahasa inggris di Turki

menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar siswa seseorang dalam

mempersiapkan pelajaran dan  menejemen kelas. Hasil belajar siswa mempengaruhi wawasan yang

dimiliki, kemampuan menejemen kelas dan persiapan pembelajaran yang akan berdampak pada

pelaksaanan lingkungan belajar yang nyata.

Perolehan data media pembelajaran, nilai tertinggi adalah 98 nilai terendah 33 rata-rata 70,333

dan standar deviasi adalah 17,496 Dimana banyak kelas interval adalah 9 dan panjang interval kelas

adalah 7. Dari hasil skor angket media pembelajaran terdapat 17% siswa yang menguasaimedia

pembelajaran yang rendah, 67% siswa yang menguasai media pembelajaran sedang dan 16% siswa

yang menguasai media pembelajaran yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Grace, Nyokwara,

Elishiba, Maureen menyimpulkan bahwa kebanyakan tutor tidak menggunakan media pembelajaran

selama pelatihan dan proses, faktor yang mengurangi siswa untuk sekadar pasif peserta dalam proses

pembelajaran. Lebih buruk lagi adalah kesadaran bahwa guru sekolah pra-SD meletakkan landasan

profesional yang bertanggung jawab dan warga dalam pendidikan sarjana anak usia dini. Ini akibatnya

mengikis mengajar / antusiasme belajar dengan menyangkal tutor dan peserta didik kesempatan untuk

naik ke kesempatan proses belajar. Penelitian Ahsan dan Rafaqat menyimpukan bahwa media /

pengajaran yang menawarkan cara yang ampuhuntuk guru mengajar efektif untuk mencapai tujuan

kelas yang spesifik.

Sejalan dengan penelitian Obwoge Ronald dan Mosol J. (2016) menyimpulkan bahwa

penggunaan media pembelajaran secara efektif selama pengajaran / pembelajaran dapat ditingkatkan

untuk memungkinkan perolehan pengetahuan, pengetahuan, dan pengetahuan yang diajarkan dan

dipelajari dengan cara yang mudah dimengerti. Guru harus hati-hati memilih dan mengintegrasikan

media pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa mengembangkan sikap yang benar. Menuju

konten ini akan meningkatkan interaksi kelas antara guru medis dan siswa dengan membuat mengajar

/ belajar mudah, hidup dan konkret. Memahami media instruksional juga akan mempromosikan medis.

Efisiensi guru dalam desain, produksi dan penanganan media. Media yang digunakan secara efektif

oleh guru kedokteran, Dapat membuat sikap siswa lebih positif, mendorong motivasi diri mereka,
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menunjukkan faktor-faktor yang terkait dan ide, sorot topik dan konsep tertentu, dorong relevansi dan

kredibilitas, dantingkstkanpemahaman.

Dari hasil skor angket motivasi belajar terdapat 16% siswa yang memiliki motivasi belajar yang

rendah, 67% siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan 17% siswa yang memiliki motivasi

belajar yang tinggi. Perolehan data angket motivasi belajar, nilai tertinggi adalah 117 nilai terendah 55

rata-rata 90,854 dan standar deviasi adalah 15,958. Dimana banyak kelas interval adalah 9 dan

panjang interval kelas adalah 7.Hal ini sesuai dengan penelitian Ramli Bakar (2014) menyimpukan

bahwa motivasi belajar kompetensi siswa SMK Negeri Sumatra Barat meningkat, kecenderungan

siswa untuk meningkatkan kompetensi produktif. Analisis menunjukan koefisien determinasi sebesar

0,115. Dijelaskan oleh variabel kompetensi produktif untuk dipelajari dan kebijakan baru pendidikan

kejuruan harus diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pembelajaran kompetensi

produktif siswa SMK Negeri Sumatra Barat. Penelitian I- chao Lee (2010) ini menemukan bahwa

faktor yang paling berpengaruh untuk prestasi belajar yaitu motivasi belajar pribadi siswa intrinsic

maupun ekstrinsik.

Sejalan dengan Jutarat Vibulphol (2016) menyimpulkan bahwa motivasi tampaknya tidak di

pupuk dengan baik selama pembelajaran kelas Sembilan di Thailand, kebanyakan ruang kelas yang

diamati dengan strategi motivasi yang memaksakan pada pembelaajaran yang mempengaruhi

kepentingan siswa untuk situasi pembelajaran. Hanyakelas yang bersangkutan yang motivasi intrinsic

siswanya dinilai memiliki tingkat motivasi dan belajar yang tinggi.

Perolehan data angket kondisi tempat belajar, nilai tertinggi adalah 113 nilai terendah 45  rata-rata

81,178 dan standar deviasi adalah 19,580. Dimana banyak kelas interval adalah 9 dan panjang interval

kelas adalah 8. Dari hasil skor angket kondisi tempat belajar terdapat 20% siswa yang memiliki

kondisi tempat belajar yang rendah,60% siswa yang memiliki kondisi tempat belajar sedang dan 20%

siswa yang memiliki kondisi tempat belajar yang tinggi serta memberikan sumbangan relatif sebesar

4,9%. Sesuai dengan penelitian Jessica dan Julie (2009) menyimpulkan bahwa ruang kelas dapat

memperbaiki kemampuan siswa untuk belajar dengan merasa aman dan nyaman. Ruang kelas dapat

mendorong kessehatan emosional untuk perkembangan emosional dalam pembelajaran. Beberapa area

yang perlu diperhatikan saat menciptakan suasana saling menghormati adalah desain kelas, prosedur

kelas dan strategi kelas. Penelitian Ronald, Dominic, Adam dan Douglas (2011) menyimpulkan bahwa

ukuran kelas akan membantu dan mempengaruhi prestasi siswa. Karena dengan ukuran kelas guru

dapat menerapkan dan memilih strategi yang akan digunakan.

Sejalan penelitian Sapna, Sianna, Victoria dan Andrew (2014) menyimpulkan bahwa prestasi

belajar siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar siswa. Dengan kondisi tempat belajar yang
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tidak memadai akan mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa dan dapat mengurangi kesenjangan

kegiatan pembelajaran.

Sebelum dilakukan analisis data dengan regresi linier ganda dilakukan uji prasyarat analisis. Uji

normalitas berdistribusi normal apabila nilai Lmaks/hitung < Ltabel dan data tidak berdistribusi normal

apabila nilai Lmaks/hitung > Ltabel. Data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai Lmaks/hitung

masing-masing variabel kurang dari Ltabel. Adapun ringkasan hasil uji normalitas disajikan pada Tabel

2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel Lnaks/hitung Ltabel Keterangan

Y 0.058252132 0.06070772 Normal

0.060554868 0.06070772 Normal

0.059251282 0.06070772 Normal

0.059288809 0.06070772 Normal

Uji linieritas dengan uji F, dikatakan linier apabila Fhitung ≤ Ftabel dan tidak linier apabila Fhitung >
Ftabel. Data dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang linier karena Fhitung ≤ Ftabel. Adapun

ringkasan hasil hasil uji linearitas disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas

Variabel Fhitung Ftabel Keterangan

terhadap Y

terhadap Y

1.126293146

0.419306125

1.495953558

1.6409846

Linier

Linier

terhadap Y 0.768424855 1.47951243 Linier

Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance

(TOL). Tidak ada gejala multikolonieritas apabila VIF < 10 dan  TOL > 0,1. Terjadi multikolonieritas

apabila  VIF > 10 dan TOL < 0,1. Data dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolonieritas karena

nilai VIF < 10 dan TOL > 0,1. Adapun ringkasan hasil uji multikolonieritas disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Tol VIF Keterangan

dan 0.22643637 4.416251682 Tidak Multikolinieritas

dan 0.95826088 1.043557157 Tidak Multikolinieritas

dan 0.175673557 5.692376338 Tidak Multikolinieritas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikansi >

0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai

signifikansi < 0,05. Data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai

signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel P-value Keterangan

X Variable 1 0.230819 Tidak Heterokedesitas
X Variable 2 0.57257 Tidak Heterokedesitas
X Variable 3 0.078383 Tidak Heterokedesitas

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-

Watson lebih dari Du dan kurang dari 4-du maka tidak ada autokorelasi Data dalam penelitian ini tidak

ada gejala multikolonieritas karena nilai Durbin-Watson lebih dari Du dan kurang dari 4-du. Adapun

ringkasan hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin
Watson

D tabel Kesimpulan

0.094662781
Dl 1.74513

Tidak ada
Autokorelasi

Du 1.80305
4-du 2.19695

Ada kontribusi media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa. Artinya, secara bersama-sama meberikan kontribusi yang signifikan

terhadap hasil belajar siswa. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,470 atau  47% artinya 47% variabel

bebas berkontribusi terhadap variabel terikat (hasil belajar siswa). Dengan sumbangan relatif media

pembelajaran sebesar 70,15%, sumbangan relatif motivasi belajar sebesar 24,98%dan sumbangan

relatif kondisi tempat belajar sebesar 4,90%. Adapun ringkasan hasil pengujian media pembelajaran,
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motivasi belajar dan kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar yang disajikan pada tabel 7 dan tabel

8 berikut.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Korelasional Regresi Ganda

Df SS MS F

Regression 3 42954,6876 14318,23 41,11

Residual 209 63131,77719 302,065

Total 212 106086,4648

Table 8. Hasil

Regression Statistics

Multiple R 0,82220376

R Square 0,47401903

Adjusted R Square 0,74968405

Standard Error 17,38004372

Observations 213

4. PENUTUP

Ada kontribusi media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar sebesar 47% terhadap

hasil pembelajaran matematika. Sisanya 53% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk

dalam penelitian. Secara tidak langsung media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar

berkontribusi terhadap hasil pembelajaran matematika. Dengan sumbangan relatif media pembelajaran

sebesar 70,15 %, sumbangan relatif motivasi belajar sebesar 24,98% dan sumbangan relatif kondisi

tempat belajar sebesar 4,90%.

Terdapat kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan TIK sebagai media

pembelajaran dan kemampuan sosial terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru dengan α = 5%.

Besar kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan TIK sebagai media

pembelajaran dan kemampuan sosial terhadap kesiapan mahasiswa  47%.
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