
 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN DAN GAYA MENGAJAR GURU 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V  

MI MA’ARIF PATIHAN WETAN PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

 

KUMALA RETNO SARI 

NIM: 210615132 

 

 

 

 
JURUSAN  PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

 

ABSTRAK 

 Sari, Kumala Retno. 2019. Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran dan Gaya Mengajar Guru terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan (FATIK) Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo.Pembimbing ,Ulum Fatmahanik, 

M.Pd 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Gaya Mengajar, 

Hasil Belajar 

Keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar 

yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terdiri dari faktor internal seperti minat siswa,  kecerdasan, 

bakat, dan perhatian, kesehatan, cara belajar, gaya mengajar 

dan faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga, dan sarana pendukung. Di MI Ma’arif Patihan 

Wetan terdapat beberapa siswa memiliki hasil belajar yang 

masih di bawah criteria ketuntasan minimal, yakni di bawah 

70. Hal ini kemudian menjadikan indikasi bahwa hasil 

belajar di MI Ma’arif Patihan Wetan masih belum 

maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, 

(2) pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar 

siswa kelasV MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, dan (3) 

pengaruh penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian ex-



 

 

post facto. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo dengan 

jumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

sampel jenuh. Instrumen pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan 

analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Ada 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Besar pengaruhnya 

adalah 28,7%, sedangkan 71,3 % dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. (2) Ada pengaruh yang signifikan 

antara gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas 

V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Besar pengaruhnya 

adalah 54,5%, sedangkan 45,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. (3)Ada pengaruh yang signifikan 

antara penggunaan media pembalajaran dan gaya mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 59,1%,  

sedangkan 40,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, 

karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Proses pendidikan yang bermutu 

ditentukan oleh berbagai elemen dan unsur yang ada 

dalam pendidikan. Elemen dan unsur tersebut 

membentuk apa yang disebut dengan sistem pendidikan, 

dimana sistem pendidikan tersebut akan sangat 

berhubungan dengan proses pendidikan yang 

dilaksanakan. Sepuluh faktor penentu terwujudnya proses 

pendidikan yang bermutu adalah keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi dan rasa 

tanggung jawab guru, staf dan pegawai lainnya di 

lingkungan sekolah, dan proses belajar mengajar yang 

efektif.
1
 

Istilah mengajar dan belajar adalah dua peristiwa 

yang berbeda. Akan tetapi antara keduanya terdapat 

hubungan yang erat sekali. Bahkan antara keduanya 

terjadi kaitan dan interaksi satu sama lain. Antara kedua 

kegiatan itu saling mempengaruhi dan saling menunjang 

satu sama lain.
2
 Pada hakikatnya proses belajar mengajar 

                                                           
1
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa.  Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2013), 82. 
2
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), 44.  
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adalah proses komunikasi. Dalam komunikasi sering 

timbul dan terjadi penyimpangan-penyempangan 

sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. 

Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian 

adalah penggunaan media secara terintegrasi dalam 

proses belajar mengajar, karena fungsi media dalam 

kegiatan tersebut disamping sebagai penyaji stimulus 

informasi, juga untuk meningkatkan keserasian dalam 

penerimaan informasi.
3
  

Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi 

antara guru dengan siswanya. Tugas guru menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi 

komunikasi dalam proses belajar mengajar. Karena 

dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan ajar atau 

materi pembelajaran dapat diperjelas dan dibantu 

menggunakan media perantara dalam proses 

pembelajaran. Media juga dapat mewakilkan kekurangan 

guru dalam hal menjelaskan materi, dan keabstrakan 

bahan pengajaran dapat dikongkretkan menggunakan 

media pembelajaran saat berlangsungnya proses belajar 

mengajar dikelas.  

Menurut Hilgard, belajar adalah suatu proses 

dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena 

adanya respon terhadap suatu situasi. Bersama-sama 

dengan Marquis, Hilgard memperbarui definisinya 

dengan menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

                                                           
3
 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 13.  

2 
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mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melaui 

latihan, pembelajaran, dan lain-lain sehingga terjadi 

perubahan dalam diri.
4
 Dalam belajar pasti memiliki 

tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Menurut 

Suprijono, tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai 

tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsungnya proses belajar. Tujuan belajar adalah 

cara yang akurat menentukan hasil belajar.
5 

Hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar diartikan pula sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah mata 

pelajaran tertentu.
6
 Dengan demikian keberhasilan suatu 

proses pembelajaran dapat diukur dari ketercapaian siswa 

dalam memperoleh hasil belajar. Keberhasilan siswa 

dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor 

internal seperti minat siswa,  kecerdasan, bakat, dan 

perhatian, kesehatan, cara belajar, gaya mengajar dan 

faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga, dan sarana pendukung.
7
 Pengaruh faktor-faktor 

                                                           
4
 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 12. 
5
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 73. 
6
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 5 
7
Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran: Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai 

Standart Nasional (Yogyakarta: Penerbut Teras, 2012), 121. 
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tersebut sangat berperan penting dalam proses 

pembelajaran, terutamanya dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa ialah faktor eksternal. Faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang 

berarti kondisi lingkungan di sekitar peserta didik.
8
 

Faktor eksternal tersebut adalah lingkungan sekolah, guru 

memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Keterampilan mengajar guru akan memberikan 

dampak terhadap hasil belajar dan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Mengajar merupakan usaha untuk 

membuat siswa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya 

perubahan tingkah laku siswa.
9
 Artinya bahwa, mengajar 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan anak didik 

secara bersama-sama untuk memperoleh pengetahuan 

melalui proses pembelajaran yang akhirnya membentuk 

perilaku atau kepribadian anak.
10

 Dalam praktiknya, 

setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda di dalam 

menyerap informasi dan berbeda di dalam cara 

menunjukkan kemampuannya dalam memahami 

pengetahuan. Sehingga seorang guru harus memiliki 

keterampilan menggunakan variasi dalam mengajar. 

Komponen variasi yang sering dilaksanakan meliputi 

variasi dalam metode dan gaya mengajar, penggunaan 

                                                           
8
Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 219. 
9
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media 

Group, 2007), 40. 
10

Ibid, 37. 

4 
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media, bahan dan sumber belajar, serta variasi dalam 

pola interaksi dan kegiatan siswa.
11

  

Gaya mengajar merupakan bentuk penampilan 

guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun 

psikologis. Gaya mengajar guru sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam menyerap informasi dan 

memperkuat pemahamannya. Implikasi gaya mengajar 

yang baik akan mempermudah mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh karenanya, guru harus selalu 

membuat variasi gaya mengajar karena yang terpenting 

dalam mengajar adalah falsafah pengajaran yang 

fleksibel dan siswa memiliki kompetensi sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional.
12

 

Pada saat melakukan observasi tanggal Tanggal 

15- 30 Oktober 2018 di Mi Ma’arif  Patihan Wetan 

Ponorogo di temukan masalah bahwa siswa kelas 5 

dalam proses pembelajaran tidak  memperhatikan guru 

yang mengajar di depan kelas  ketika guru menggunakan 

media pembelajaran. Didapati juga sebagian  siswa juga 

belum begitu tertarik dangan penjelasan guru, ada yang 

mainan layangan dari kertas, ada mengganggu temannya 

dan ada yang berlarian kesana kemari. Berdasarkan hasil 

pengamatan, siswa yang tertarik dengan media 

pembelajaran dan sangat antusias dalam proses 

pembelajaran juga masih sangat kurang memahami 

penjelasan dari guru. Hal tersebut dibuktikan ketika guru 

memberi pertanyaan dan juga diadakan evaluasi 

                                                           
11

Ibid, 229. 
12

Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media 

Group, 2007),  81. 
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pembelajaran siswa masih banyak yang tengak tengok 

kanan kiri dan bertanya pada temannya. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas V mereka 

merasakan kejenuhan ketika pembelajaran berlangsung 

sangat lama.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dan memilih objek 

penelitian di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, maka 

penulis mengambil judul ”Pengaruh Penggunaan 

Media Pembelajaran dan Gaya Mengajar Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak faktor-

faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan 

agar tidak terjadi keranjaun dan menghindari terjadinya 

penyimpangan terhadap pembahasan objek penelitian 

sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka perlu 

diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian 

mengingaat waktu, tenaga, dan lain sebagainya maka 

perlu adanya batasan masalah.  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media pembelajaran, gaya mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 

  

6 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 

V MI Ma’arif Patihan Wetan, Ponorogo? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran dan gaya mengajar guru terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengatahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Ponorogo? 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Ponorogo? 

3. Untuk mengatahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan gaya mengajar guru terhadap hasil 

belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Ponorogo? 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi bagi perkembangan dalam bidang 

pengetahuan dan dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

ertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini : 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat 

menjadi bersemangat dan termotivasi untuk terus 

belajar dan membuat siswa selalu nyaman dan 

senang ketika pembeljaran, sehingga siswa dapat 

meningkatkan hasil belajarnya dengan baik. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu guru dalam memilih dan menggunakan 

media pembelajaran yang baik untuk siswa, serta 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan kepada guru agar dapat lebih menggali  

dan menguasai berbagai macam gaya mengajar 

yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

8 
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c. Bagi Orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu orang tua untuk mengarahkan dan 

memotivasi anaknya dengan baik dalam 

menempuh pendidikan dengan baik. 

d. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memeberikan sumbangan pemikiran, peningkatan 

wawasan, dan refrensi bagi peneliti yang akan 

datang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika penulisan sebagai 

berikut. Sistematika pembahasan penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

penelitian ini nanti akan penulis kelompokkan menjadi 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, adalah landasan teori tentang 

penggunaan media pembelajaran, gaya mengajar guru, 

dan hasil belajar serta kerangka berpikir dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan 

teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel dan 

responden, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan uji 

validitas dan reliabilitas instrument. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, pengajuan hipotesis, serta pembahasan 

interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

10 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN 

TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti antara lain: 

1. Ell Yuna Primajasa “Hubungan Antara Teaching 

Style (Gaya Mengajar Guru) Dengan Minat 

Belajar Matematika Pada Siswa SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri”. Hasil Penelitin 

tersebut adalah Analisis data menggunakan korelasi 

product moment dari Pearson. Hasil analisis 

diperoleh data koefisien korelasi (r) sebesar 0,576 

dengan signifikansi p=0,000 ( p≤0,01) yang berarti 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

teaching style dengan minat belajar matematika. 

Sumbangan efektif variabel teaching style dengan 

minat belajar matematika sebesar 33,18% Hal ini 

berarti masih terdapat 66,82% variabel lain yang 

dapat mempengaruhi minat belajar matematika di 

luar variabel teaching style. Variabel teaching style 

mempunyai rerata empirik (ME) sebesar 48,34 

sedangkan rerata hipotetik (MH) sebesar 42,5 

sehingga tergolong tinggi. Variabel minat belajar 

matematika mempunyai rerata empirik (ME) 
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sebesar 72,68 sedangkan rerata hipotetik (MH) 

sebesar 62,5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

teaching style dengan minat belajar Matematika 

pada siswa SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri. 
1
 

Penelitian di atas adalah Hubungan Antara 

Teaching Style (Gaya Mengajar Guru) Dengan Minat 

Belajar Matematika Pada Siswa SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, penelitian ini 

difokuskan pada pengaruh gaya mengajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas V. 

2. Rika Nur Cahyani, menulis “Pengaruh peran guru 

dan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar fiqih siswa kelas VII SMP Ma’arif 1 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017”. Hasil penelitian 

tersebut adalah (1) tingkat peran guru di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017 secara 

umum dikategorikan sedang. Dengan persentase 

sebesar 66,7%, (2) tingkat penggunaan media 

pembelajaran di SMP Ma’arif Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017 secara umum dikategorikan sedang. 

Dengan persentase sebesar 61,67%. (3) Hasil belajar 

fiqih peserta didik kelas VIII SMP Ma’arif 1 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017 secara umum 

                                                           
1
  Ell Yuna Primajasa “Hubungan Antara Teaching Style (Gaya 

Mengajar Guru) Dengan Minat Belajar Matematika Pada Siswa SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri” (Surakarta: Skripsi Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta, 2016). 

12 
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dikategorikan sedang dengan persentase 65%. (4) 

Variabel peran guru dan penggunaan media 

pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar fiqih siswa kelas VIII SMP Ma’arif 1 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, secara umum 

dikategorikan rendah dengan persentase sebesar 

10,693%, dan sisanya 89,307% di pengaruhi oleh 

variabel lain. 

Dari penelitian diatas yang ditulis oleh Rika 

Nur Cahyani memiliki persamaan dengan penelitian 

ini yaitu pada variabel Independenya (media 

pembelajaran) dan variabel dependenya (hasil 

belajar). sedangkan perbedaan antara penelitian Rika 

Nur Cahyani dengan penelitian ini  terletak pada 

Variabel Independenya. Variabel independen 

penelitian ini peran guru dan penggunaan media, 

sedangkan variabel independen penelitian ini 

penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar.
2
 

3. Ari Wulandari , menulis “Gaya Mengajar Guru, 

Media Pembelajaran dan Disiplin Belajar terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas XII Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Di SMAN 2 Bayang Kabupaten 

Pesisir Selatan”. Hasil Penelitian tersebut adalah : 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan 

asosiatif. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas 

                                                           
2
 Rika Nur Cahyani, “Pengaruh Peran Guru dan Penggunaan 

Media Pembelajaran terhadap hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas VIII 

SMPMa’arif 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017” (Ponorogo: Skripsi 

STAIN Ponorogo, 2017), 88. 
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XI IPS sebanyak 98 orang siswa. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

signifikan Gaya Mengajar Guru terhadap Motivasi 

Belajar dengan koefisien sebesar 0,402, nilai thitung 

6.489 > ttabel sebesar 1.985; (2) terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Media Pembelajaran terhadap 

Motivasi Belajar dengan koefisien 0,326, nilai 

thitung 6.445 > ttabel sebesar 1.985 (3) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Disiplin Belajar 

terhadap Motivasi Belajar dengan koefisien 0,280, 

thitung 6.532 > ttabel sebesar 1.985; (4) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Gaya Mengajar 

Guru, Media Pembelajaran dan Disiplin Belajar 

dengan F hitung 82.845> Ftabel 3.09. Besarnya 

Gaya Mengajar Guru, Media Pembelajaran dan 

Disiplin Belajar terhadap Motivasi Belajar yaitu 

72.6% dan sisanya 27.4% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.  

Dari penelitian diatas yang ditulis oleh Ari 

Wulandari  memiliki persamaan dengan penelitian 

ini yaitu pada variabel Independenya (gaya mengajar 

guru dan media pembelajaran) . sedangkan 

perbedaan antara penelitian Ari Wulandari dengan 

penelitian ini  terletak pada Variabel dependennya. 

Variabel dependen penelitian ini adalah hasil belajar 

sedangkan variabel Ari Wulandari  motivasi belajar. 

4. Henri Budiyanti, mahasiswa STAIN Salatiga, 

menulis “Hubungan Gaya Mengajar Guru terhadap 

Motivasi Belajar Matematika pada Siswa MI Ma’arif 

14 
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Pulutan Salatiga Tahun 2012”.Hasil penelitian 

tersebut adalah (1) Gaya mengajar guru di MI 

Ma’arif Pulutan tergolong cukup (sedang) yakni 

73,3%, (2) Motivasi belajar matematika pada siswa 

MI Ma’arif Pulutan tergolong cukup (sedang) 

dengan prosentase 67%, (3) Diperoleh nilai 0,533 

dan dibandingkan dengan r tabel dalam taraf 

signifikansi 1% diperoleh angka korelasi sebesar 

0,463 sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

signifikan, dalam arti hipotesis yang menyatakan 

“terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar 

matematika” diterima.
3
 

Dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan 

tersebut terlihat pada variabel terikatnya. Jika dalam 

penelitian terdahulu ingin melihat hubungan gaya 

mengajar guru terhadap motivasi, maka dalam 

penelitian kali ini peneliti ingin melihat pengaruh 

gaya mengajar terhadap hasil belajar. 

 

 

 

 

                                                           
3
Henri Budiyanti, “Hubungan Gaya Mengajar Guru terhadap 

Mptivasi Belajar Matematika pada Siswa MI Maarif Pulutan Salatiga 

Tahun 2012” (Salatiga: Skripsi STAIN Salatiga, 2012), 75. 
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B. Landasan Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan jamak dari kata medium yang secara 

harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar.
4
 National Education Association 

(NEA) berpendapat media adalah segala benda 

yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, 

atau dibicarakan beserta instrumen yang 

digunakan untuk kegiatan tersebut.
5
 

Dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. 

Penggunaan media secara kreatif juga akan 

merangsang siswa agar lebih memperhatikan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Media pemebelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi dan dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara 

pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Maka dapat 

dikatakan bahwa bentuk komunikasi yidak akan 

                                                           
4
 Rusman, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), 151. 
5
 Basyirudin Usman, dan Asnawir, Media Pembelajaran 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 11. 

16 
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berjalan tanpa bantuan sarana untuk 

menyampaikan pesan.
6
 

Media pembelajaran adalah alat bantu 

pengajaran untuk membantu siswa lebih cepat 

mengetahui, memahami, dan upaya terampil 

dalam mempelajari mata pelajaran. Dengan 

keberadaan media pembelajaran guru akan 

menjadi terampil dan cerdas pula dalam 

menyampaikan materi pembelajaran untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.
7
 

Media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran, yang terdiri antara lain, buku, 

tape recorder, kaset, video kamera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar grafik, televisi dan komputer. Dengan 

kata lain, media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi 

intruksional dilingkungan siswa yang merangsang 

siswa untuk belajar.
8
 

 

                                                           
6
 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-inovatif, 

(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 3.   
7
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media 

Grup, 2007), 165. 
8
 Tri Wulandari, “Pengaruh Gaya Mengajar Guru, Media 

Pembelajaran Dan Disiplin Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kelas XII Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sman 2 Bayang Kabupaten 

Pesisir Selatan” (Maret,2017), 6. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berfungsi sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar yakni 

berupa sarana yang dapat memberikan 

pengalaman visual kepada siswa dalam rangka 

mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan 

mempermudah konsep yang komplek dan abstrak 

menjadi lebih sederhana, konkrit serta mudah di 

pahami oleh siswa. Dengan demikian media 

berfungsi untuk memperkuat daya serap siswa 

terhadap materi pembelajaran.
9
 

 Media pembelajaran  memiliki fungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) 

menuju penerima (peserta didik). Dengan 

demikian fungsi media dalam proses 

pembelajaran dapat ditunjukkan seperti ganmbar 

berikut:
10

 

 

Gambar 7.1  Fungsi Media dalam Pembelajara 

                                                           
9
 Basyirudin Usman, dan Asnawir, Media Pembelajaran 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 21. 
10

 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung, Alfabeta, 2015), 224. 
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c. Kedudukan Media Pembelajaran 

Kedudukan media dalam pembelajaran 

sangat penting bahkan sejajar dengan metode 

pembelajaran karena metode pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran akan 

menuntut media apa yang digunakan. Terjadinya 

pengalaman belajar yang bermakna tidaklah 

terlepas dari peran media, terutama pada 

kedudukan dan fungsi media. Secara umum media 

mempunyai kegunaan:
11

 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, 

dan daya indra 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa dengan sumber belajar 

4) Memungkinkan anak untuk belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditorial, dan kinestetiknya 

5) Memberikan rangsangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

d. Klasifikasi Media Pembelajaran 

1) Media Visual  

Media visual adalah media yang 

penyampaian pesannya terfokus melalui indera 

penglihatan. Jenis media visual merupakan 

salah media yang paling sering digunakan oleh 

                                                           
11

 Rusman, Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009), 154. 
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guru dalam proses pembelajaran di kelas. 

Media visual terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan (projected visual) dan media 

yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected 

visual).  

a) Media Visual Diproyeksikan (Projected 

Visual). 

Media ini pada dasarnya merupakan 

media yang menggunakan alat proyeksi 

(projector) sehingga gambar atau tulisan 

tampak pada layar (screen). Media proyeksi 

ini bisa berbentuk media proyeksi diam dan 

media proyeksi gerak. Beberapa alat yang 

termasuk ke dalam alat proyeksi diam (still 

pictures) adalah Opaque Projection, 

Overhead Projection (OHP), dan Slide 

Projection. Sedangkan yang termasuk ke 

dalam alat proyeksi bergerak (motion 

pictures) adalah filmstrips atau film 

projection. Saat ini banyak sekolah maju 

yang memanfaatkan alat proyeksi LCD 

dengan berbantuan komputer sehingga 

proses pembelajaran menjadi semakin 

menarik. 

b) Media Visual Tidak Diproyeksikan (Non 

Projected Visual). Jenis media visual ini 

antara lain: 

 

20 
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(1) Gambar Fotografik. 

Gambar fotografik atau seperti 

fotografik termasuk ke dalam gambar 

diam/mati (still pictures), misalnya 

gambar tentang manusia, binatang, 

tempat atau objek lainnya yang ada 

kaitannya dengan isi/bahan 

pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. 

(2) Media Grafis. 

Media grafis adalah suatu 

penyajian secara visual yang 

menggunakan titik-titik, garis-garis, 

gambar-gambar, tulisan atau simbol 

visual yang lain dengan maksud untuk 

mengikhtisarkan, menggambarkan, dan 

merangkum suatu ide, data atau 

kejadian. Secara umum fungsi media 

grafis untuk menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima pesan. Saluran 

yang dipakai menyangkut indra 

penglihatan. Pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. 

Simbol-simbol itu perlu dipahami benar 

artinya agar proses penyampaian pesan 

dapat berhasil dan efisien. Beberapa 

bentuk media grafis antara lain: gambar, 
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sketsa,grafik,bagan, poster, karikatur, 

kartun, dan peta datar. 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

peserta didik untuk mempelajari isi tema. 

Contoh media audio adalah program kaset 

suara dan program radio. Penggunaan media 

audio dalam kegiatan pembelajaran pada 

umumnya untuk melatih keterampilan yang 

berhubungan dengan aspek keterampilan 

mendengarkan. Media ini mengandung 

kelemahan yang harus diatasi dengan cara 

memanfaatkan media lainnya. 

3) Media audio visual 

Media ini merupakan kombinasi dari 

media audio dan media visual atau biasa 

disebut media pandang-dengar. Dengan 

menggunakan media audio-visual maka 

penyajian materi pembelajaran bagi peserta 

didik akan semakin lengkap dan optimal. 

Selain itu media ini dalam batas-batas tertentu 

dapat menggantikan peran dan tugas guru. 

Dalam hal ini guru tidak selalu berperan 

sebagai penyampai materi karena penyajian 

materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa 

22 
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beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu 

memberikan kemudahan bagi peserta didik 

untuk belajar. Contoh dari media audiovisual 

ini diantaranya program televisi/ video 

pendidikan/ instruksional program slide suara, 

dan sebagainya. 

4) Media Cetak 

Secara historis, istilah media cetak 

muncul setelah ditemukannya alat pencetak 

oleh Johan Gutenberg pada tahun 1456. 

Kemudian dalam bidang percetakan 

berkembanglah produk alat pencetak yang 

semakin modern dan efektif penggunaannya. 

Jenis-jenis media cetak antara lain buku 

pelajaran, surat kabar dan majalah, 

ensiklopedi, buku suplemen, dan pengajaran 

berprogram.
12

 

5) Media Lingkungan 

Penggunaan media visual, media audio, 

media audio visual, media cetak seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya 

memvisulkan fakta, gagasan, kejadian, dan 

peristiwa dalam bentuk tiruan dari keadaan 

sebenarnya untuk dibahasdi dalam kelas dalam 

membantu proses pengajaran. Di lain pihak, 

guru dan peserta didik bisa membelajari 

                                                           
12

  Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung, Alfabeta, 2015),118. 
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keadaan yang sebenarnya di luar kelas dengan 

menghadapkan para peserta didik kepada 

lingkungan yang aktual untuk di pelajari 

dicermati dalam hubungannya dengan proses 

belajar mengajar. Cara ini lebih bermakna 

karena peserta didik dihadapkan dengan 

peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara 

alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual dan 

kebenaranya dapat dipertanggungjawabkan. 

Guru membawa peserta didik keluar kelas 

dalam rangka kegiatan belajar yang tidak 

terbatas oleh waktu, artinya tidak harus belajar 

di luar ruangan dengan waktu yang lama.
13

 

 

2. Gaya Mengajar  

a. Pengertian Gaya Mengajar 

Mengajar merupakan usaha untuk 

membuat siswa belajar, yaitu usaha untuk 

terjadinya perubahan tingkah laku.
14

 Mengajar 

berarti membimbing kegiatan siswa belajar atau 

mengatur dan mengorganisasikan lingkungan 

yang ada di sekitar siswa sehingga dapat 

mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan 

kegiatan belajar. Mengajar adalah kegiatan yang 

                                                           
13

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajar, ( Jakarta 

: Sinar Baru Algensindo), 220. 
14

 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: ReSAIL Media 

Group, 2007), 40. 
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berpengaruh pada peserta didik untuk belajar 

dan difasilitasi. 

Mengajar pada hakikatnya ditujukan 

untuk mengantarkan peserta didik mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan.Sehingga hakekat 

mengajar pada prinsipnya mampu merubah anak 

didik menjadi insan kamil, yaitu manusia yang 

(mendekati) sempurna dengan berbagai 

pengetahuan yang dimiliki untuk dijadikan 

landasan hidupnya.
15

 

Gaya mengajar adalah bentuk 

penampilan guru saat mengajar, baik yang 

bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya 

mengajar yang bersifat kurikuler adalah guru 

mengajar yang disesuaikan dengan tujuan dan 

sifat mata pelajaran tertentu. Sedangkan gaya 

mengajar yang bersifat psikologis adalah guru 

mengajar yang disesuaikan denganmotivasi 

siswa, pengelolaan kelas, dan evaluasi hasil 

belajar.
16

  

b. Macam-macam Gaya Mengajar 

1) Gaya Mengajar Klasik 

Kegiatan mengajar dalam gaya 

mengajar klasik ditujukan untuk memelihara 

dan menyampaikan nilai-nilai lama dari 

generasi terdahulu ke generasi berikutnya. 

                                                           
15

 Ibid, 43. 
16

Ibid, 81. 
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Materi pelajaran berupa sejumlah informasi 

dan ide yang terpopuler dan dipilih dari 

realitas yang diketahui oleh peserta didik, 

sehingga materi belajar bersifat objektif, 

jelas, dan diorganisasi secara sistematis logis. 

Gaya mengajar klasik, guru masih 

menerapkan konsepsi sebagai satu-satunya 

sumber belajar, sehingga guru mendominasi 

kelas dengan tanpa memberi kesempatan 

siswa untuk kreatif. 

Ciri-ciri gaya mengajar klasik : a) 

bahan pelajaran, berupa: sejumlah informasi 

dan ide yang sudah populer dan diketahui 

siswa, b) proses penyampaian materi: 

menyampaikan nilai-nilai lama darai generasi 

terdahulu ke generasi berikutnya, c) peran 

siswa: hanya diberi pelajaran untuk 

didengarkan, d) peran guru : dominan, hanya 

menyampaikan bahan ajar, otorite, namun ia 

benar-benar ahli. 

2) Gaya Mengajar Teknologis 

Gaya mengajar teknologis 

mensyaratkan guru untuk berpegang pada 

media yang telah tersedia. Fokus gaya 

mengajar teknologis adalah pada kompetensi 

peserta didik secara individual. Materi 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkatan 

kesiapan peserta didik. Materi sangat 

26 
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berperan begitu dominan, sehingga materi 

disusun oleh ahli masing-masing. Guru 

mengajar dengan memperhatikan kesiapan 

peserta didik dan selalu memberikan 

rangsangan untuk mampu menjawab 

persoalan. 

Guru memberikan kesempatan kapada 

peserta didik untuk mempelajari pengetahuan 

yang sesuai dengan minatnya sehingga 

memberi manfaat pada diri siswa itu sendiri. 

Peranan peserta didik adalah belajar dengan 

menggunakan perangkat atau media, 

sedangkan guru hanya sebagai pemandu, 

pengarah, dan fasilitator dalam belajar karena 

pelajaran sudah diprogramkan dalam 

perangkat.  

Ciri-ciri gaya mengajar teknologis 

adalah: a) Bahan pelajaran; terprogram 

sedemikian rupa dalam perangkat lunak dan 

keras yang ditekankan pada kompetensi siswa 

secara individual. b) Proses penyampaian 

materi; menyampaikan sesuai dengan tingkat 

kesiapan siswa, memberi stimulan pada siswa 

untuk dijawab. c) Peran siswa; mempelajari 

apa yang dapat memberi manfaat pada 

dirinya, dan belajar dengan menggunakan 

media secukupnya, merespon apa yang 

diajukan kepadanya dengan bantuan media. 

d) Peran guru adalah; pemandu (membimbing 
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siswa), pengarah (memberikan petunjuk), 

fasilitator (memberi kemudahan). 

3) Gaya Mengajar Personalisasi 

Gaya mengajar personalisasi 

dilakukan berdasarkan minat dan pengalaman 

serta pola perkembangan mental peserta 

didik. Dominansi pembelajaran ada di tangan 

peserta didik.Sedangkan guru berperan dalam 

menuntun dan membantu perkembangan 

melalui pengalaman belajar. Maka dari itu 

gru harus memiliki kemampuan dalam 

mengasuh, ahli dalam psikologi dan 

metodologi mengajar, serta bertindak sebagai 

narasumber. Sementara itu, materi pelajaran 

disusun dan muncul berdasarkan atas minat 

dan kebutuhan peserta didik secara 

individual. 

Ciri-ciri mengjar personalisasi adalah: 

a) Bahan pelajaran; disusun secara situasional 

sesuai dengan mina dan kebutuhan siswa 

secara individual. b) Proses penyampaian 

materi; menyampaikan sesuai dengan 

perkembangan mental, emosional, dan 

kecerdasan siswa, c)Peran siswa; dominan 

dan dipandang sebagai pribadi d)Peran guru; 

28 
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membantu dan menuntun perkembangan 

siswa melalui pengalaman belajar. 
17

 

4) Gaya Mengajar Interaksional 

Peranan guru dan peserta didik dalam 

gaya mengajar interaksional sama-sama 

dominan. Guru dan peserta didik berupaya 

memodifikasi berbagai idea tau ilmu 

pengetahuan yang bersifat radikal. Guru 

dalam hal ini menciptakan iklim saling 

ketergantungan dan timbulnya dialog antar 

peserta didik. Peserta didik belajar melalui 

hubungan yang dialogis dengan 

mengemukakan berbagai pandangannya 

tentang realitas juga mendengarkan 

pandangan peserta didik lainnya.Sedangkan 

materi pelajaran difokuskan pada masalah-

masalah yang berkenaan dengan kondisi 

sosio-kultural terutama yang bersifat 

kontemporer.
18

 

Ciri-ciri gaya mengajar interaksiaonal 

adalah:  a)Bahan pelajaran; berupa masalah-

masalah situasional, b)Proses penyampaian 

materi; menyampaikan dengan dua arah, 

dialogis tanya jawab guru dengan siswa, 

                                                           
17

  Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: ReSAIL Media 

Group, 2007), 86. 
18

Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi 

untuk Menciptakan kelas yang Kondusif (Yogyakarta: AR-RUZZ 

Media), 31-33. 



30 
 

 

siswa dengan siswa. c) Peran siswa; dominan, 

mengemukakan pandangannya tentang 

realita, dan mendengarkan pendapat 

temannya, d)Peran guru; dominan, 

menciptakan iklim belajar saling 

ketergantungan, dan bersama siswa 

memodifikasi berbagai ide. 

c. Pendekatan Gaya Mengajar 

Pendekatan dimaknai sebagai proses, 

pembuatan, cara mendekati, atau usaha dalam 

rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti. 

Pendekatan dalam gaya mengajar merupakan 

proses penentuan cepat tidaknya siswa mencapai 

tujuan belajar. Pendekatan gaya mengajar akan 

menjadi tepat guna jika selaras dengan tujuan, 

materi pelajaran, dan minat serta kbutuhan 

siswa, baik dilakukan dalam bentuk pengajaran 

kelompok maupun individual. Pendekatan dalam 

gaya mengajar meliputi
19

: 

1) Pendekatan Filosofis 

Dalam pendekatan ini, gaya mengajar guru 

hendaknya didasarkan pada nilai-nilai 

kebenaran, yaitu memandang siswa sebagai 

makhluk rasioanl yang mampu berpikir dan 

perlu dikembangkan. 

                                                           
19

 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media 

Group, 2007) , 87. 
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2) Pendekatan Induksi 

Merupakan pendekatan gaya mengajar 

dalam bentuk penganalisaan secara ilmiah, 

yakni berasal dari hal-hal atau peristiwa 

khusus untuk menentukan hukuman atau 

kaidah yang bersifat umum. Atau dengan 

kata lain penentuan kaidah umum 

berdasarkan kaidah-kaidah khusus. 

3) Pendekatan Deduksi 

Adalah pendekatan gaya mengajar 

dalam bentuk analisa ilmiah yang bergerak 

dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-

hal yang bersifat khusus. Tujuan pendekatan 

gaya mengajar induksi dan deduksi adalah 

sama-sama membimbing siswa agar dapat 

mengambil kesimpulan dari berbagai 

persoalan yang dihadapi dengan analisis 

yang ada. 

4) Pendekatan sosio-kultural 

Merupakan pendekatan gaya 

mengajar yang berpandangan bahawa siswa 

makhluk yang bermasyarakat dan 

berkebudayaan sehingga dipandang sebagai 

homo socius dan  homo sapiens dalam 

kehidupan masyarakat dan berkebudayaan. 

Pendekatan gaya mengajar ini sangat efektif 

dan efisien dalam membentuk sifat 

kebersamaan siswa. Pola pendekatan gaya 
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mengajar ini menekankan pada aspek 

tingkah laku dimana guru menanamkan rasa 

kebersamaan dan siswa dapat menyesuaikan 

diri dalam lingkungan sosialnya. 

5) Pendekatan Fungsional 

Merupakan pendekatan gaya 

mengajar guru dengan penekanan pada 

pemanfaatan materi ajar bagi siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran yang 

disampaikan kepada siswa adalah materi 

yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dan materi tersebut 

tidak hanya mengembangkan aspek kognitif 

malainkan juga aspek afektif dan 

psikomotorik. 

 

6) Pendekatan Emosional 

Merupakan pendekatan gaya 

mengajar yang menyentuh perasaan yang 

mengharukan dengan tujuan menggugah 

perasaan dan emosi siswa agar mampu 

mengetahui, memahami, dan menerapkan 

materi pelajaran yang diperolehnya. 

 

3. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Gagne 

32 
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membagi lima kategori hasil belajar yakni, 

informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 

motorik.
20

  

Hasil belajar merupakan realisasi atau 

pemekaran  kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki peserta didik. Beberapa 

faktor internal yang mempengaruhi proses belajar 

peserta didik diantaranya adalah ciri khas atau 

karakteristik peserta didik, sikap terhadap belajar, 

motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah 

bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa 

percaya diri dan kebiasaan belajar. Adapun faktor 

ekstern yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik antara lain adalah faktor guru, lingkungan 

sosial, kurikulum sekolah, sarana dan prasaran.
21

 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melakukan perbuatan belajar, yang umumnya 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-

sikap yang baru, yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa.Untuk memperoleh hasil belajar, 

dilakukan evaluasi atau penilaian yang 

merupakan tindak lanjut atau cara untuk 

mengukur tingkat penguasaan siswa.  

                                                           
20

Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan 

Pembelajaran ( Jogjakarta: Ar-ruzz 2012), 22-23 
21

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung, Alfabeta, 2015), 221.  
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Hasil belajar yang dicapai siswa sangat 

erat kaitannya dengan rumusan tujuan 

instruksional yang direncanakan guru 

sebelumnya yang dikelompokkan kedalam tiga 

kategori, yakni  kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
22

 Dengan demikian hasil belajar 

adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 

peserta didik berkat adanya usaha atau pikiran 

yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar 

yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga nampak perubahan tingkah laku pada 

diri individu.
23

 

b. Faktor yang Mempengahuhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 

karakteristi pesera didik, sikap terhadap belajar, 

motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah 

bahan ajar, menggali hasil belajar, rasa percaya 

diri, dan kebiasaan belajar.
24

 

                                                           
22

Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, 15-16. 
23

 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung, Alfabeta, 2015), 216. 
24

  Ibid, 216-217. 
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1) Faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(eksternal), terdiri dari 
25

 

a. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan tempat 

pertama kali anak merasakan pendidikan, 

karena di dalam keluargalah anak tumbuh 

dan berkembang dengan baik, sehingga 

keberadaan keluarga akan mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak. Di dalam 

keluarga, faktor orang tua sanagt besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya 

pengahasilan, cukup atau kurangnya 

perhatian dan bimbingan orang tua, rukun 

atau tidaknya kedua orang tua, akarab atau 

tidaknya hubungan orang tua dengan anak, 

tenang atau tidaknya situasi rumah, 

semuanya turut mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar. 

b. Faktor sekolah 

Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formalpertaam yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar siswa, karena lingkungan sekolah 

yang baik dapat mendorong utnuk belajar 

lebih giat. Dalam sekolah banyak sekali 

                                                           
25

 M. Fathurrohman, Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Penerbut Teras, 2012), 119-136. 
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faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

yang mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, media pembelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah. 

c. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan 

pribadi anak, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan dimana anak 

itu berada. Lingkungan masyarakat 

meliputi: kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat. 

 

4. Keterkaitan Antara Penggunaan Media 

Pembelajaran, Gaya Mengajar Guru dan Hasil 

Belajar 

Keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil 

belajar yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang terdiri dari fartor internal seperti 

kecerdasan, bakat, minat, cara belajar, gaya 

mengajar, dan faktor eksternal seperti lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga, dan srana 

36 
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pendukung.
26

  Faktor eksternal tersebut adalah 

lingkungan sekolah, guru memiliki keterlibatan 

dalam pelaksanaan pembelajaran.  Keterampilan 

mengajar guru akan memberikan dampak terhadap 

hasil belajar dan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Mengajar merupakan usaha untuk membuat 

siswa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya 

perubahan tingkah laku siswa.
27

  

Dalam praktiknya, setiap anak memiliki 

kemampuan yang berbeda di dalam menyerap 

informasi dan berbeda di dalam cara menunjukkan 

kemampuannya dalam memahami pengetahuan. 

Sehingga seorang guru harus memiliki keterampilan 

menggunakan variasi dalam mengajar. Komponen 

variasi yang sering dilaksanakan meliputi variasi 

dalam metode dan gaya mengajar, penggunaan 

media, bahan dan sumber belajar, serta variasi dalam 

pola interaksi dan kegiatan siswa.
28

 Keberhasilan 

guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung 

pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru 

dengan peserta didik. Dalam komunikasi sering 

timbul dan terjadi penyimpangan-penyempangan 

sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan 

efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan 

                                                           
26

 Muhammad Fathurrohman, Sulistiyorini, Belajar dan 

Pembelajaran: Membantu meningkatkan mutu pembelajaran sesuai 

standart Nasioanal (Yogyakarta: Teras, 2012), 121. 
27

 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media 

Group, 2007), 40. 
28

Ibid, 229. 
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demikian adalah penggunaan media secara 

terintegrasi dalam proses belajar mengajar, karena 

fungsi media dalam kegiatan tersebut disamping 

sebagai penyaji stimulus informasi, juga untuk 

meningkatkan keserasian dalam penerimaan 

informasi.
29

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Jika penggunaan media atau proses pembelajaran 

tinggi, maka hasil belajar siswa akan tinggi dan jika 

penggunaan media dalam proses pembelajaran 

rendah maka hasil belajar siswa akan rendah. 

2. Jika gaya mengajar guru bervariasi, maka hasil 

belajar siswa akan tinggi dan jika gaya mengajar 

guru kurang bervariasi maka hasil belajar siswa akan 

rendah. 

3. Jika penggunaan media dalam proses pembelajaran 

tinggi dan gaya mengajar guru bervariasi maka hasil 

belajar siswa akan tinggi dan jika penggunaan media 

dalam proses pembelajaran rendah dan gaya 

mengajar guru kurang bervariasi maka hasil belajar 

siswa akan rendah. 

 

                                                           
29

 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 13.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap permasalahan pendidikan yang secra teoritis 

dianggap paling tinggi dan paling memungkinkan 

tingkat kebenaranya. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Ha1 : Ada pengaruh signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. 

Ha2  :  Ada pengaruh signifikan antara gaya mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. 

Ha3  :  Ada pengaruh signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran dan gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian non experimen. Dimana penelitian non 

eksperimen merupakan penelitian yang observasinya 

dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) subjek 

penelitian menurut keadaan apa adanya. Penelitian non 

ekserimen ini bersifat ex-post facto yaitu penelitian 

dimana variabel-variabel bebas yang telah terjadi secara 

alami ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel 

terikat dalam suatu penelitian.
1
 

Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan tiga variabel. Adapun variabel pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan adalah 

variabel bebas (independent) yaitu merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

(terikat), dan variabel terikat (dependent) yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Variabel independent (bebas) 

                                                           
1
 Dedi Hermawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) 40-41  



41 
 

 

adalah penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru.  

Untuk mempermudah peneliti dalam mengolah 

dan menganalisis data maka dalam variabel independent 

menggunakan simbol X1 yang mewakili penggunaan 

media pembelajaran dan X2 yang mewakili gaya 

mengajar guru. Sedangkan variabel dependent (terikat) 

adalah hasil belajar siswa yang ditulis sebagai variabel 

Y. 

 

B. Populasi Dan Sampel  

Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 Populasi merupakan 

objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian.
3
 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa 

yang dipelajari dari sampel maka kesimpulanya akan 

                                                           
2
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2003), 118. 
3
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 55. 
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dapat diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel 

yang diambil dari populasi harus representatif atau 

mewakili seluruh populasi.
4
 

Dalam penelitian ini populasinya seluruh siwa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo dengan 

jumlah siswa 30. Mengingat populasi yang relatif kecil 

kurang dari 100 siswa, maka seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan 

sampel menggunakan sampel jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. 
5
 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis.
6
 Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Data tentang persepsi penggunaan media 

pembelajaran di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Ponorogo yang diambil dari kuesioner. 

2. Data tentang gaya mengajar guru MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Ponorogo yang diambil dari kuesioner. 

                                                           
4
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 215.  
5
 Ibid, 81. 

6
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 134.  
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3. Data tentang hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Ponorogo. 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang digunakan peneliti untuk menggumpulakan data 

penelitian yang bertujuan agar penelitian tersebut 

menjadi sistematis. Untuk memperoleh data yang akurat 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner atau angket dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

adalah angket yang diberikan kepada siswa kelas V 

dengan jumlah 30 siswa. Angket tersebut akan 

membahas pengaruh media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

rincian angket variabel X1 berjumlah 30 butir, variabel 

X2 berjumlah 30 butir. Uji validitas dan reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan 

yang ada pada angket tersebut valid atau tidak dan hanya 

item yang valid dan reliabel saja yang bisa digunakan 

dalam penelitian. 

 Pengumpulan data menggunakan angket 

dengan jawaban yang mengacu pada skala Likert 

sebagai berikut:
7
 

Selalu (SL)   : 4 

Sering (SR)   : 3 

Kadang-kadang (KD)  : 2 

Tidak pernah (TP)   : 1 

Tabel 3.1 
                                                           

7
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan, 134. 
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Indikator Instrumen Pengumpulan Data 
Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 
No butir soal sebelum 

diuji validitas 

No butir soal 

sesudah diuji 

validitas 

Variabel 
Independen (X1) 

1. Persepsi 

Penggunaan 
Media 

Pembelajaran 

1. Memperjelas pesan agar 
tidak terlalu verbal 

2. Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga, 
dan daya indra 

3. Menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa 

dengan sumber belajar 

4. Memungkinkan anak 
untuk belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, 
auditorial, dan 

kinestetiknya. 

5. Memberikan rangsangan 
yang sama, 

mempersamakan 

pengalaman, dan 
menimbulkan presepsi 

yang sama 

1,2,3,4,5,6 
 

7,8,9,10,11 

 
 

12,13,14,15, 

16,17 

 

 

18,19,20,21, 
22,23 

 

 
 

 

24,25,26,27,28, 
29,30 

 

 
 

 

1,2,4,5 
 

7,8,9,10 

 
 

13,14,16,17 

 

 

 

18,20,22,23 
 

 

 
 

 

24,26,27,28, 
29,30 

(X2)  
2. GayaMengajar 

Guru 

a. Gaya mengajar klasik 
- Guru sebagai satu-

satunya sumber 

belajar 
- Kreatifitas siswa 

terbatas 

- Bahan pelajaran 
diangkat dari 

fenomena yang sudah 

diketahui siswa 
- Guru menguasai 

materi pelajaran 

sebagai ahli 
- Penyampaian materi 

berdasarkan urutan 

b. Gaya mengajar 
teknologis 

- Guru menggunakan 

media pembelajaran 
- Guru memberikan 

stimulus kepada siswa 

dalam menjawab 
persoalan 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada 
siswa untuk belajar 

 

1,7 

 

 
2 

 

3 
 

 

 
4,6,8 

 

 
5 

 

 
 

9 

 
10 

 

 
 

11 

 
 

 
1 

 

 
2 

 

3 
 

 

 
6,8 

 

 
5 

 

 
 

9 

 
10 

 

 
 

11 
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Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 
No butir soal sebelum 

diuji validitas 

No butir soal 

sesudah diuji 

validitas 

sesuai minat 
- Guru membimbing 

belajar siswa 

- Guru memfasilitasi 
siswa dalam belajar 

c. Gaya mengajar 

personalia 
- Materi pembelajaran 

sesuai minat siswa 

- Guru menggunakan 
berbagai metode 

pembelajaran 

- Pembelajaran berpusat 
kepada siswa 

- Guru senantiasa 

memantau 
perkembangan siswa 

- Guru menyampai-kan 

materi sesuai dengan 
perkembangan mental 

siswa 

 
 

d. Gaya mengajar 

Interaksional 
- Guru memodifikasi 

pelajaran 

- Guru memfasilitasi 
siswa dalam melakukan 

dialog interaktif 

- Materi pelajaran 
diarahkan pada sosio-

kultural 

- Guru dan siswa aktif 

dalam tanya jawab 

- Siswa mengemukakan 

pandangan dan 
pendapatnya dengan 

bebas 

 
12,14 

 

13 
 

 

 
15,21 

 

16 
 

 

17 
 

18 

 
 

19,20 

 
 

 

 
 

 

 
22,27 

 

23 
 

 

24,30 
 

 

25,29 

 

26,28 

 
 

 
12,14 

 

13 
 

 

 
15,21 

 

16 
 

 

17 
 

18 

 
 

19,20 

 
 

 

 
 

 

 
27 

 

23 
 

 

24 
 

 

25,29 

 

28 

 

Variabel 
Dependen (Y) : 

Hasil Belajar 

a. Nilai rata-rata rapor 
semester ganjil siswa 

kelas V 
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Berdasarkan instrumen pengumpulan data 

tersebut, masing-masing indikator kemudian 

dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang akan 

digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. 

Adapun angket pernyataan untuk masing-masing 

variabel dapat dilihat dalam lampiran 1. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

di tempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data.
8
 Untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik 

pengumpulan datanya yaitu dengan cara:  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi 

oleh responden.
9
 Dalam hal ini angket berupa 

pernyataan yang digunakan untuk memperoleh data 

tentang penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru pada siswa kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 

 

                                                           
8
 Dedi Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 159.  

9
 Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan, ( 

Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 69. 
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Adapun pelaksanaannya, angket diberikan 

kepada peserta didik kelas V agar mereka mengisi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Siswa diberi 

arahan terkait cara mengisi angket tersebut dan siswa 

di beri tahu bahwa angket tersebut tidak termasuk 

dalam pengambilan nilai dalam pelajaran di sekolah. 

Setiap siswa nantinya akan diberikan angket dan 

diharuskan untuk menginya. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok tentang fenomena sosial.
10

 

Dengan skala Likert, variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk mentusun item-item instrumen yang 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Umumnya skala 

Likert menggunakan pernyataan tertutup dengan 5 

alternatif jawaban. Namun dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan 4 pilihan jawaban. Hal ini 

dilakukan untuk menggurangi bias kecenderungan 

pilihan di tengah (netral). 
11

 Jawaban dari setiap item 

pernyataan mempunyai gradasi dari sangat positif 

menjadi sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata 

dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu dapat diberi skor. 

 

 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 2013), 93. 
11

 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 79  
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Tabel 3.2 

 Skor Jawaban Angket 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada 

subyek penelitian.
12

 Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

yang digunakan untuk memperoleh data tentang nilai 

hasil belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo menggunakan dokumentasi hasil nilai UAS 

semester ganjil tahun 2017/2018. Selain itu, metode 

ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai sarana dan prasarana, keadaan guru, 

keadaan siswa, struktur organisasi, serta letak 

geografis. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

                                                           
12

Ibid, 100. 
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penelitian dengan tujuan untuk mendapat kesimpulan 

dari hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik 

yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuaskan dalam proposal. Karena data yang di 

ambil berupa data kuantitatif, maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. 
13

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program komputer yaitu program Statistical 

Product and Services Solution (SPSS, 17.0 for windows) 

yang merupakan suatu program komputer tentang 

statistika yang mempu memproses data-data statistik 

secara cepat dan akurat menjadi berbagai output atau 

hasil yang diperlukan bagi pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil tersebut. 
14

 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Data 

Validitas merupakan ukuran yang benar-

benar mengukur apa yang akan diukur, dapat 

dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat 

ukur tes, maka tes tersebut semakin mengenai 

pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa 

yang seharusnya diukur. Untuk menguji 

validitas instrumen dalam penelitian ini, 

perlumenggunakan jenis validitas konstruk 

                                                           
13

 Sugiono, Metode Penelitian Kuntitatif, kualitatif, dan R&D, 

243.  
14

 Slamet Santoso, Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS 

(Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2014), 144  
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sebab variabel dalam penelitian ini berkenaan 

dengan fenomena dan objek abstrak tetapi 

gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun 

cara menghitungnya yaitu peneliti menggunakan 

aplikasi Microsoft office excel 2007 sebagai alat 

bantu perhitungan validitas data instrumen 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

Langkah-langkah menghitungnya sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal 

b. Menyiapkan tabel analisis item setiap soal 

c. Memasukkan rumus product moment: 

     
  (     )  (   )(   )

√(       (   )  ) (        (  )  )

15 

Keterangan :  

Rxy : angka indeks korelasi product moment 

  X : jumlah seluruh nilai X 
∑ 

Y : jumlah seluruh nilai Y 
∑ 

XY : jumlah seluruh nilai X dan Y 

N : jumlah data 

d. Menginterprestasikan nilai r hitung dengan 

tabel nilai r tabel, apabila rxy ≥ r tabel maka item 

kuesioner tersebut valid. Dan apabila rxy ˂ r 

tabel, maka item kuesionel tidal valid. 

Dalam penghitungan validitas pada 

penelitian ini, r tabel ditentukan dengan mencari 

terlebih dahulu nilai db, yakni db = n-2. 

                                                           
15

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87. 
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Kemudian nilai db dikonsultasikan pada tabel 

nilai koefisien korelasi “r” product moment dari 

Pearson
16

. Nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh sebesar 0,374 dengan db=21.  

Jika korelasi pada setiap faktor tersebut 

positif dan besarnya 0,374 (rtabel) ke atas, maka 

faktor tersebut contruct yang kuat. Jika korelasi 

di bawah 0,374 (r tabel) maka dapat disimpulkan 

jika butir instrumen tersebut tidak valid sehingga 

harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga, butir 

instrumen dikatakan valid apabila (rhitung) 

besarnya lebih dari 0,374. Interpretasi hasil uji 

validitas data dapat ditentukan berdasarkan tabel 

interpretasi koefisien korelasi menurut Arikunto. 

Uji validitas ini dilaksanakan di MI 

Ma’arif Patihan Wetan dengan jumlah 28 siswa. 

Penghitungan uji validitas instrumen yang 

digunakan peneliti terdapat pada lampiran 2 dan 

3. Adapun hasil dari penghitungan tersebut dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini: 

  

                                                           
16

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 333. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Penelitian Media Pembelajaran 
Variabel No “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Persepsi 

Penggunaan 

Media 

Pembelajaran 

1 0,453422 0.374 Valid 

2 0,618705 0.374 Valid 

3 0,187963 0.374 Tidak Valid 

4 0,43087 0.374 Valid 

5 0,500927 0.374 Valid 

6 -0,05965 0.374 Tidak Valid 

7 0,392833 0.374 Valid 

8 0,582843 0.374 Valid 

9 0,435478 0.374 Valid 

10 0,420851 0.374 Valid 

11 0,272707 0.374 Tidak Valid 

12 0,272579 0.374 Tidak Valid 

13 0,411166 0.374 Valid 

14 0,471998 0.374 Valid 

15 0,304111 0.374 Tidak Valid 

16 0,521837 0.374 Valid 

17 0,535669 0.374 Valid 

18 0,57354 0.374 Valid 

19 0,317523 0.374 Tidak Valid 

20 0,386104 0.374 Valid 

21 0,016855 0.374 Tidak Valid 

22 0,553218 0.374 Valid 

23 0,548251 0.374 Valid 

24 0,468035 0.374 Valid 

25 0,116779 0.374 Tidak Valid 

26 0,547141 0.374 Valid 

27 0,665825 0.374 Valid 

28 0,491237 0.374 Valid 

29 0,5819 0.374 Valid 

30 0,46633 0.374 Valid 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Gaya Mengajar Guru. 
Variabel No “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Gaya 

Mengajar 

Guru 

1 0,48091 0.374 Valid 

2 0,40989 0.374 Valid 

3 0,375837 0.374 Valid 

4 0,281892 0.374 Tidak Valid 

5 0,499366 0.374 Valid 

6 0,569221 0.374 Valid 

7 0,047282 0.374 Tidak Valid 

8 0,532446 0.374 Valid 

9 0,514331 0.374 Valid 

10 0,445242 0.374 Valid 

11 0,436379 0.374 Valid 

12 0,443032 0.374 Valid 

13 0,514882 0.374 Valid 

14 0,655644 0.374 Valid 

15 0,485623 0.374 Valid 

16 0,467805 0.374 Valid 

17 0,393707 0.374 Valid 

18 0,381057 0.374 Valid 

19 0,634901 0.374 Valid 

20 0,5481 0.374 Valid 

21 0,698369 0.374 Valid 

22 0,248675 0.374 Tidak Valid 

23 0,615692 0.374 Valid 

24 0,310491 0.374 Tidak Valid 

25 0,408241 0.374 Valid 

26 0,222371 0.374 Tidak Valid 

27 0,392043 0.374 Valid 

28 0,489878 0.374 Valid 

29 0,496162 0.374 Valid 

30 0,285989 0.374 Tidak Valid 
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Dalam uji validitas instrumen, butir soal 

penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 28 responden yang tersebar pada kelas 

Va. Hasil perhitungan validitas instrumen dari 30 

item soal penggunaan media pembelajaran, 22 

soal dinyatakan valid karena “r” hitung lebih 

besar dari “r” tabel yakni item soal nomor 1, 2, 4, 

5,  7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30. Adapun untuk skor jawaban 

angket untuk uji  validitas penggunaan media 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 2. 

Pada butir soal indikator penggunaan 

media pembelajaran terdapat 8 butir soal yang 

tidak valid karena “r” hitung lebih kecil dari “r” 

tabel , yakni butir soal nomor 3, 6, 11, 12, 15, 19, 

21, 25. Karena tidak valid, maka butir soal 

tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam 

penelitian.  

Pada hasil penghitungan uji validitas 

instrumen soal gaya mengajar guru sebanyak 30 

item soal dan 24 soal dinyatakan valid karena “r” 

hitung lebih besar dari “r” tabel, yakni item soal 

nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 dan 

untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas gaya mengajar guru dapat dilihat pada 

lampiran 3.  
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Pada butir soal indikator gaya mengajar 

guru terdapat 6 butir soal yang tidak valid karena 

“r” hitung lebih kecil dari “r” tabel yakni butir 

soal nomor 4, 7, 22, 24, 26, 30,  karena tidak 

valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian. 

b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas artinya adalah tingkat 

kepercayaan hasil suatu pengukuran.Pengukuran 

yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu 

pengukuran yang mampu memberikan hasil 

ukur yang tetap (reliable).
17

 

Adapun rumus yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah 

rumus Alfa Cronbach dan untuk rekapitulasi uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. 

Dalam perhitungan ini, peneliti menggunakan 

aplikasi Microsoft Office Excel 2007.  

Untuk rumus Alfa Cronbach adalah 

sebagai berikut:  

   (
 

(   )
) (   

   
 

  
 
) 

Keterangan:  

                               

   
                                      

  
                    

                                                           
17

Ibid, 100. 
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Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitas penggunaan 

media pembelajaran sebesar 0,86151 atau 0,861 

(dibulatkan), dan gaya mengajar guru 0,870928 

atau 0,870 (dibulatkan), kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” product moment  

dengan db = 28, taraf signifikan 5% diperoleh 

“r” tabel = 0,374 Setelah itu ri dibandingkan 

dengan rtabel. Jika nilai ri > rtabel, maka instrumen 

soal dinyatakan reiliabel. Untuk hasil “r” hitung 

penggunaan media pembelajaran  > dari “r” 

tabel, yaitu 0,861 > 0,444 dan “r” hitung gaya 

mengajar guru > dari “r” tabel, yaitu 0,870 > 

0,444. Jadi, instrumen dinyatakan reliabel dan 

dapat digunakan untuk penelitian.  

Setelah masing-masing intrumen diuji 

validitas dan reliabilitas, butir-butir soal pada 

masing-masing variabel kemudian dilakukan 

perbaikan hingga menjadi butir-butir soal 

instrumen yang valid dan reliabel yang 

kemudian digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian. Adapun butir soal yang sudah 

valid dan reliabel dapat dilihat di lampiran.   

2. Uji Asumsi Klasik 

Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan statistik inferensial parametris, 

dimana teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji parameter populasi melalui data sampel dan 
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hasilnya diberlakukan untuk populasi.
18

 Teknik 

analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan 

oleh peneliti. Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel x1 dan x2 terhadap y digunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi digunakan untuk memprediksi sejauh mana 

perubahan variabel terikat yang diakibatkan oleh 

perubahan variabel bebasnya. 
19

 Teknik analisis data 

parametris digunakan untuk menjawab hipotesis 

masing-masing variabel, adapun hipotesis yang 

dimaksud adalah: 

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo 

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

gaya mengajar guru terhadap hasil belajar 

siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifian antara 

penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 
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Ibid, 148-149. 
19

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 248. 
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Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah: 

1. Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan analisis data tentang 

pengaruh penggunaan media pembalajaran dan 

gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

peneliti melakukan uji normalitas. Pengujian 

normalitas dilakukan untuk mengatahui normal 

atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini 

penting diketahui berkaitan dengan ketetapan 

pemilihan uji statistik yang dipergunakan.
20

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

                                                           
20

Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), 208. 
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normalitas dengan kolmogorof-smirnov SPSS 

17.0. 

2. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada 

pengertian adanya hubungan yang linier antara 

dua sebaran data variabel (dependent dan 

independent), atau dikatakan bahwa sebaran 

kedua variabel itu mempunyai hubungan yang 

linier. Linearitas adalah hubungan yang linier 

antarvariabel, artinya setiap ada perubahan yang 

terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan 

besaran yang sejajar pada variabel lainnya. 

Untuk memastikan adanya hubungan linearitas 

tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 

17.0 dapat dilakukan lewat menu Compare 

Means dengan submenu Means. Uji linearitas 

dengan cara ini menghasilkan angka-angka 

statistik. Aturannya H0 harus diterima atau P > 

0,05.
21

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskodastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

                                                           
21

 Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan: untuk penelitian 

Ilmu Sosial (jojakarta: Gadjahmada university Press,2015), 404. 
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variance dari residual satu ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut dengan heteroskesdatisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskesdatisitas.
22

 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan 

untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas 

dua atau lebih variabel bebas/independent 

variabel (x1,x2,x3,x4...., xn), di mana akan 

diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan 

antara variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Adapun dikatakan terjadi 

multikolinieritas apabila koefisien korelasi 

antara variabel bebas (x1, dan x2, x3 dan x4, dan 

seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 

0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi 

antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 

0,60 (r ≤ 0,60). Untuk pengujian uji 

multikolinieritas peneliti menggunakan program 

SPSS Statistis Version 17.0. Dalam menentukan 

ada tidaknya multikolinieritas dapat 

menggunakan cara sebagai berikut:
23
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  Imam Gozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS,(Semarang: Badann Penerbit Universitas Diponegoro, 

2011),139 
23

Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, 121-122. 
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1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat 

kesalahan yang dibenarkan secara statistik (α) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah 

faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan variance inflation 

factor (VIF) dapat dicari dengan 

menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai 

berikut: 

- Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

- Besar nilai variance inflation factor (VIF): 

VIF = 1/ α 

Variabel bebas mengalami multikolinierias jika 

α hitung < α dan VIF hitung > VIF.  

Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinieritas jika α hitung > α dan VIF 

hitung < VIF. 

5. Uji Autokolerasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang 

tidak memiliki masalah autokolerasi, jika terjadi 

autokolerasi maka persamaan tersebut menjadi 

tidak baik/tidak layak dipakai prediksi. Masalah 

autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara 

linier antara kesalahan pengganggu periode t 

(berada) dengan kesalahan pengganggu periode 

t-1 (sebelumnya).
24

 Untuk mempercepat 

                                                           
24

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS: 
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perhitungan ini peneliti juga menggunakan 

SPSS Statistics Version 17.0. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar 

dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang 

berarti terdapat autokorelasi.  

2) Jika dw terletak antara dU dan (4-dU), maka 

hipotesis nol diterima, yang berarti tidak 

ada autokorelasi. 

3) Jika dw terletak antara dL dan dU atau di 

antara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

3. Analisis Data Penelitian 

Analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

                                                                                                                     
Interpretasi Output SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2013),122. 
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perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
25

 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no. 1 dan 2 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang ada dalam model mempunyai pengaruh yang 

nyata secara serentak terhadap variabel dependen, 

yaitu pengaruh variabel penggunaan media 

pembelajaran(X1) terhadap hasil belajar (Y) dan 

pengaruh gaya mengajar guru (X2) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). Peneliti menggunakan program 

SPSS Statistics Version 17 untuk mengolah data. 

Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan 

output SPSS adalah sebagai berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan 

jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Cara 2: jika t hitung< t tabel maka H0 diterima, 

sebaliknya jika t hitung > t tabel maka H0 

ditolak.
26

 

Dilakukan uji t untuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk melihat 
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 Imam Gozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS,(Semarang: Badann Penerbit Universitas Diponegoro, 

2011),139, 207 
26

 C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk 

Ilmu Sosial Kesehatan-Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS 
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pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Nilai t hitung dilihat pada konstanta regresi, 

sedangkan t tabel dengan alpha adalah 0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan 

regresi sederhana menunjukkan H0 ditolak maka 

artinya ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat sehingga perlu analisis 

lebih lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. 

Untuk mengetahui berapa presentase variabel 

terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 

dengan cara mengalikan R Square dengan 100%. 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang 

digunakan adalah dengan uji regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS 17.0. Uji regresi 

linier berganda digunakan karena terdapat dua 

buah variabel yang secara besama-sama atau lebih 

dengan variabel lain. Hubungan antara satu 

variabel terikat dengan dua variabel bebas dapat 

dikatakan linier jika dinyatakan dalam Y= βo+ 

β1x1 + β2x2 + ɛ (model untuk populasi), dan Ŷ= b0 

+ b1x1 + b2x2 (model untuk sampel). Adapun 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Langkah 1 

Mencari nilai b0, b1, b2, dengan rumus 

    
(   

 )(    ) (    )(     )

(   
 )(   

 )  (      ) 
 

     
(   

 )(    ) (    )(     )

(   
 )(   

 )  (      ) 
 

    
                     

 
 

Keterangan: 

n   =  jumlah  observasi/ pengamatan 

X =  data ke- i variabel x (independent/ 

bebas) 

Y =  data ke-i variabel y (dependent/ 

terikat) 

x = mean/ rata=rata dari penjumlahan 

data variabel (independent/ bebas) 

y =  mean/ rata-rata dari penjumlahan 

data variabel y (dependent/ terikat) 

b0 =   estimasi atau taksiran dari intercept 

populasi (harga konstan atau  harga 

ỹ bila x=0) 

b1 =  estimasi atau taksiran dari slope 

populasi (angka atau arah koefisien 

regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan atau penurunan 
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variabel dependent yang 

didasarkan pada variabel 

independent). Bila bopositif (+) 

maka naik dan b1 negatf (-) maka 

turun. 

2) Langkah 2 

Uji Signifikansi regresi linier berganda 

dengan uji overall, dengan membuat tabel 

Anova (Analysis Of Variance). Uji overall 

digunakan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

variabel terikat. Uji overall dilakukan dengan 

menggunakan penghitungan dengan tabel 

ANOVA (Analysis Of Varians).Tabel anova 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependentnya. 
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Tabel 3.6 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

SSR=[  ∑         
 
   

 

   
]  

(   
   )

 

 
 

MS Regression (MSR)                                                       

 MSR =
   

  

 

Error n– 2 SS Error (SSE) 

SSE=     
    [  ∑          

 
   

 

   
] 

MS Error (MSE) 

MSE = 
   

  
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑   
 

   
 

[   
   ]

 

 
 

 

Keterangan: 

SSR  = b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y – 
(  ) 

 
 

SSE = Ʃy
2
 – (b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y) 

SST = Ʃy
2
 – 

(   ) 

 
 

MSR = 
   

  
 

MSE  = 
   

   
 atau 

   

   
 

Daerah Penolakan 

F hitung = 
    

   
 

Tolak Ho bila F hitung >  (       ) 

Terima Ho bila F hitung <  (       ) 
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Jika F hitung ≥ F tabel maka tolak Ho artinya 

variabel independent (X1 dan X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependent. Untuk menyatakan besar 

kecilnya sumbangan variabel penggunaan 

media pembelajaran dan dan gaya mengajar 

guru terhadap hasil belajar dapat ditentukan 

dengan rumus koefisien determinasi. 

3) Langkah 3 

Menghitung koefisien determinasi 

(coefficient of determination). Koefisien 

determinasi menggambarkan proporsi sejauh 

mana besar pengaruh perubahan variabel 

bebas pada variabel terikatnya. Koefisien 

determinasi (r
2
) dapat ditentukan dengan 

rumus: 

   
   

   
       atau R

2
 = r

2
 x 100% 

 

Keterangan: 

R
2
 = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien product moment 

Besaran koefisien determinasi paling 

kecil adalah nol dan yang terbesar adalah 

satu. 
27

 

                                                           
27

 Imam Gozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS,(Semarang: Badann Penerbit Universitas Diponegoro, 

2011), 127-129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan 

semula merupakan lembaga pendidikan non formal 

yakni Madrsah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, 

tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh 

Kementerian Agama RI menjadi Madrasah 

Campuran yaitu perpaduan antara pendidikan agama 

dan pendidikan umum yang diberi nama Madrasah 

Wajib Belajar ( MWB ). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib 

Belajar ( MWB ) diubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah ( MI ) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan 

Otonom ( BANOM ) NU. Hal ini mendapatkan 

respon serta sambutan yang baik dari masyarakat 

lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari 

luar kelurahan Patihan Wetan. Tahun 1978 madrasah 

mendapat piagam  dari Departemen Agama RI  

dengan piagam  No. L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal   

1 Desember 1978. Dengan piagam tersebut 

Madrasah diberikan hak mengikuti ujian persamaan 

Madrasah Negeri. 
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Pada  tahun  2008  telah  diakreditasi oleh 

BAN dengan  memperoleh   nilai B. Pada tahun 

2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai work shop,pelatihan ,pembinaan dan 

pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup 

dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Negara Australia yang di wilayah 

kabupaten Ponorogo ditangani oleh STAIN 

Ponorogo. Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan 

mendapat bantuan dari Kementerian Agama RI 

bekerjasama dengan Asian Development Bank ( 

ADB ) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 

467.664.500,- dicairkan bertahab selama 3 tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah 

menjabat dan berperan penting dalam perkembangan 

dan kemajuan MI Ma’arif Patihan Wetan mulai dari 

awal sampai sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Tahun 1954-1960 di kepalai oleh Bapak H. 

Sofwan 

2. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi 

Sutrisno 

3. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 

4. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

5. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak 

Rohmad,S.Ag 

6. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 
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7. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. 

Surjati,A.Ma 

8. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. 

Sadikin 

 

2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan 

Wetan 

 Pada tanggal 2 Mei 1942 berdiri sebuah 

bangunan pendidikan  yang bernama MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. MI Ma’arif Patihan wetan 

berdiri di atas tanah dengan luas tanah 7677 m2 dan 

dengan luas bangunan 2475 M2. MI Ma’arif Patihan 

Wetan berada di Jl. Parang menang GG IV Desa 

Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Akreditasi dari MI Ma’arif Patihan Wetan 

adalah A yang artinya madrasah tersebut termasuk 

sekolah unggul. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan 

a. Visi Madrasah 

 “UNGGUL PRESTASI BERIMTAQ 

BERIPTEK“ dengan Berwawasan Ahlus Sunnah 

Wal Jama’ah. 

Indikator  visi : 

1) Unggul dalam Pembinaan Agama 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 
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5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan 

Masyarakat 

7) Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah 

wal jamaah 

b. Misi  Madrasah 

1) Menciptakan suasana madrasah yang Islami 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal dengan prestasi 

yang dimiliki 

3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik 

siswa 

4) Meningkatkan  potensi yang dimiliki 

madrasah dalam berbagai bidang  

5) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana 

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang 

ideal 

6) Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam 

bermasyarakat 

8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran 

Islam serta budaya bangsa sehingga menjadi 

sumber kearifan dalam bertindak. 
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c. Tujuan 

Madrasah berusaha dapat : 

1. Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi 

Silabus tiap mata pelajaran, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa dan Sistem Penilaian. 

2. Mengembangkan Silabus muatan lokal 

dengan dilengkapi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan 

Sistem Penilaian. 

3. Mengembangkan program pengembangan 

diri beserta jadwal pelaksanaannya. 

4. Mengoptimalkan proses pembelajaran 

PAKEM 

5. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan profesionalitas melalui kegiatan 

KKG, MGMP, PTBK,PTK, lomba-lomba, 

Seminar, Workshop, Kursus Mandiri, Deman 

Driven dan kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme. 

6. Meningkatkan skor UN minimal rata – rata 

1,5 dari standart yang ada 

7. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran dengan IT serta 

mengedepankan skala prioritas. 

8. Melaksanakan Manajemen Berbasis 

Madrasah dan Manajemen Peningkatan Mutu 
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Berbasis Madrasah  secara demokratis, 

akuntabel dan terbuka. 

9. Menggalang pembiayaan pendidikan secara 

adil dan demokratis dan memanfaatkan 

secara terencana serta 

dipertanggungjawabkan secara jujur, 

transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

10. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkelanjutan 

11. Mengoptimalkan pelaksanaan program 

remedi dan pengayaan 

12. Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan shalat dhuha dan dhuhur berjamaah, 

baca tulis Al-Qur’an,  hafalan surat – surat 

pendek/ Al- Qur’an dan pengajian 

keagamaan. 

13. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan 

Porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

atasnya 

14. Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing 

pada tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya 

15. Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti 

luhur dan berbudaya, budaya hidup sehat, 

cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 
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dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1
 

 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan 

a. Komite Sekolah :  Rochmat Hasan 

b. Kepala Sekolah :  Drs. Sadikin 

c. Tata Usaha :   Lina Khalimah, S.Pd 

d. Bendahara :   Tri Kasiati, S.Pd 

e. Unit Kesehatan Sekolah :   Afifatul Fitria Bahiroh, S.Pd 

f. Jabatan    

Guru Kelas  I A :  Linamawati, S.Pd 

I B :  Siti Masruroh, S.Ag 

Guru Kelas II A :  Arian Nararida Damayanti, S.Pd 

II B :  Dra. Siti Khabshoh 

Guru Kelas III A :  Bayu Dwi Saputra, S.Pd 

III B :  Alfian Nurkholis, S.Pd.I 

Guru Kelas IV A :  Tri Kasiati, S.Pd 

IV B  : Afifatul Fitria Bahiroh, S.Pd 

Guru Kelas V A :  Ikhwanul Fatah, S.Ag 

V B :  Sujog Subandono, S.Pd 

Guru Kelas VI A :  Siti Siyami, S.Ag 

V B  :  Anik Sulistya, S.Pd 

Guru Aswaja :  Siti Siyami, S.Ag 

Guru Penjaskes :  Herdika Prambowo, S.Pd 

Satpam :  Karmun 

 

 

                                                           
1
 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 03/D/25-2/2019 MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 
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5. Jumlah Siswa 

Jumlah siswa tahun 2017/2018 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Kelas 
Ruang 

Kelas 
Rombel 

Jumlah Siswa 

L P Jml 

I 2 2 30 24 54 

II 2 2 22 31 53 

III 2 2 28 23 51 

IV 2 2 30 28 58 

V 2 2 32 16 48 

VI 2 2 22 29 51 

JML 12 12 164 151 315 

 

6. Keadaan Guru MI Ma’arif Patihan Wetan  

Berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018, 

jumlah tenaga pendidik di MI Ma’arif Patihan Wetan 

sebanyak 17 orang, dengan rincian 1 orang kepala 

sekolah, 15 orang guru, 1 satpam. Lama mengajar 

guru MI Ma’arif Patihan Wetan bevariasi. Guru-guru 

senior telah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan 

guru yunior kurang dari sepuluh tahun. Rata-rata 

mereka ditunjang oleh latar belakang pendidikan 

yang memadai yakni berasal dari sarjana pendidikan 

yang sesuai dengan bidangnya.
2
 

 

                                                           
2
Transkrip Dokumentasi tentang Keadaan Guru MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 
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7. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Patihan 

Wetan 

Sekolah telah memiliki lahan atas nama 

sendiri dan memiliki status hak atas tanah,atau 

memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas 

tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. MI Ma’arif Patihan Wetan  memiliki 23  

ruang, dengan rincian 9 ruang belajar, 1 ruang kepala 

madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gudang, 3 

toilet siswa, 1 toilet guru, 1 masjid, 1 kantin sekolah, 

1 Lab IPA, 1 dapur, dan 1 ruang laboratorium 

komputer. Disebelah Timur terdapat 10 ruang yang 

terdiri dari 1 ruang guru, 6 ruang kelas yaitu kelas aI, 

IIa, IIb, IVa, IVb, dan Va, 1 ruang guru, 1 gudang, 

dan 1 ruang laboratorium komputer, disebelah Barat 

terdapat 3 ruang kelas yaitu kelas Vb, VIa, VIb, dan 

Majid, di Selatan Masjid Terdapat 1 perpustakaan 

dan 2 ruang unruk kelas IIIa, dan IIIb. Untuk gedung 

yang berada di sebelah selatan sebelah perpustakaan 

terdaat ruang kepala sekolah dan dapur. Untuk 

gedung yang paling utara terdapat ruang kelas Ia,Ib, 

UKS dan kantin. Semua ruang yang ada di MI 

Ma’arif Patihan Wetan sudah beralaskan kramik dan 

halaman sekolah dan perkiran sudah ber paving. 

Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada disamping 

kanan kiri masjid. 

Selain yang telah disebutkan, MI Ma’arif  

Patihan Wetan  juga memiliki taman tanaman 
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hidroponik dan di setiap depan ruang kelas 

dilengkapi dengan tempat sampah, rak sepatu siswa 

pada masing-masing kelas, tempat cuci tangan, 

tanaman bunga didepan ruang kelas, dan poster-

poster yang tertempel di dinding.
3
 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran Siswa Kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran data tentang 

penggunaan media pembelajaran siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan. Data ini diperoleh dari 

angket yang disebarkan kepada siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan  yang berjumlah 30 siswa. 

 Skor angket persepsi penggunaan media 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 7. Adapun 

rekapitulasi skor angket persepsi  penggunaan media 

pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 4.2. 

 

 

 

 

                                                           
3
Transkip dokumentasi tentang keadaan gedung dan sarana 

prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Persepsi Penggunaan Media 

Pembelajaran Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 

No 
Skor Angket Penggunaan 

Media Pembelajaran 
Frekuensi 

1 50 2 

2 53 1 

3 57 2 

4 60 1 

5 61 1 

6 62 2 

7 63 2 

8 64 2 

9 65 3 

10 66 5 

11 67 1 

12 71 3 

13 72 1 

14 73 2 

15 77 1 

16 80 1 

 Jumlah 30 

Setelah diketahui data hasil angket tersebut, 

melalui distribusi frekuansi data ganda penggunaan 

media pembelajaran  dapat dibuat histogram sebagai 

berikut:  
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Gambar 4.1 Distribusi Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Histogram di atas merupakan output SPSS 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variable penggunaan media 

pembelajaran. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 

yaitu sebanyak 30 siswa, nilai mean sebesar 64,87 

pada nilai standart deviasi sebesar 7,06. 

2. Deskripsi Data tentang Gaya Mengajar Guru 

Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran data tentang 

gaya mengajar guru kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket 
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yang disebarkan kepada siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo berjumlah 30 siswa. 

Skor angket gaya mengajar guru dapat dilihat 

pada lampiran 8. Adapun rekapitulasi skor angket 

gaya mengajar guru dapat dilihat dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Gaya Mengajar Guru Kelas V  

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

No 
Skor Angket Gaya Mengajar 

Guru 
Frekuensi 

1 56 1 

2 58 1 

3 59 1 

4 61 1 

5 62 2 

6 63 3 

7 66 1 

8 69 1 

9 72 1 

10 73 2 

11 74 1 

12 76 1 

13 77 1 

14 78 3 

15 80 1 

16 81 2 

17 82 1 

18 84 1 

19 86 3 

20 87 1 

21 88 1 

 Jumlah 30 
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Setelah diketahui data hasil angket tersebut, 

melalui distribusi frekuansi data ganda gaya 

mengajar guru dapat dibuat histogram sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Distribusi  Gaya Mengajar Guru 

Histogram di atas merupakan output SPSS 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variable gaya mengajar. Dari 

histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 30 

siswa, nilai mean sebesar 73,4 pada nilai standart 

deviasi sebesar 9,94. 
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3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Siswa Kelas 

V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai hasil 

belajar siswa, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi. Peneliti memperoleh data hasil belajar 

siswa dengan melihat nilai rata-rata dari semua mata 

pelajaran yang berjumlah 15 mata pelajaran pada 

hasil raport semester ganjil. Hasil belajar siswa kelas 

V MI Ma’arif Patihan Wetan dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Nilai Rata-rata  Semester Ganjil Siswa Kelas V 

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

No Nilai Rata-Rata UAS Frekuensi 

1 69 1 

2 70 6 

3 71 4 

4 72 3 

5 73 5 

6 74 4 

7 75 3 

8 76 2 

9 77 1 

10 79 1 

 Jumlah 30 

 

Setelah diketahui data hasil angket tersebut, 

melalui distribusi frekuansi data hasil belajar siswa 

dapat dibuat histogram sebagai berikut:  
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Gambar 4.2  

Distribusi  Hasil Belajar Siswa 

Histogram di atas merupakan output SPSS 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variable hasil belajar siswa. Dari 

histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 30 

siswa, nilai mean sebesar 72,77 pada nilai standart 

deviasi sebesar 2,445. 

Untuk menghitung mean dan standar 

deviasinya maka dapat dihitung berdasarkan tabel 

yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi 

hitung SPSS 17.0 for windows sebagai berikut: 
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Tabel 4.13  

Hasil Penghitungan Standart Deviasi Hasil Belajar 

Siswa 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 72,77 dan standart deviasi (SDx1) 

adalah 2,445. Untuk menentukan kategori variabel 

hasil belajar siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan frekuensi 

dan persentase sebagai berikut: 

a. Mx + 1 SDx = kategori akhlak siswa tinggi 

b. Mx - 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = kategori akhlak 

siswa sedang 

c. Mx - 1 SDx = kategori akhlak siswa rendah 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1 SDx = 72,77 + 2,445 = 75,215 

Mx - 1 SDx = 72,77- 2,445 = 70,315 

Dengan demikian dapat diketahui skor lebih 

dari 75,215 dikategorikan hasil belajar siswa tinggi, 

sedangkan skor antara 70,315 – 75,215 

dikategorikan hasil belajar siswa sedang, dan skor 

kurang dari 70,315 dikategorikan hasil belajar sisiwa 

rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil 
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belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan   

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14  

Kategorisasi Hasil Belajar Siswa Kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 
No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >75,215 7 14,63%  Tinggi 

2 70,315 -75,215 22 69,51%  Sedang 

3 <70,315 1 15,86%  Rendah 

 Jumlah  30   

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 7 siswa dengan presentase 

14,63%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 22 siswa dengan presentase 69,51%, dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 1 

siswa dengan presentase 15,86%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

dalam kategori sedang dengan 30 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal atau 

tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan rumus Kolmogorov Smimov dengan 
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bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.5  

Uji Normalitas Penggunaan Media Pembelajaran 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penggunaan media 

pembelajaran  

N 30 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 64.87 

Std. Deviation 7.080 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .136 

Positive .136 

Negative -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .747 

Asymp. Sig. (2-tailed) .632 

Test distribution is Normal. 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,747 

dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,632. 

Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 

probabilitas < 0,05, maka dikatakan berdistribusi 

tidak normal. Karena nilai probabilitas hasil uji  

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh dengan jumlah 

0,747 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel penggunaan media pembelajaran 

(X1) berdistribusi normal. 
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Tabel 4.6 

Uji Normalitas Gaya Mengajar Guru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Gaya Mengajar Guru 

N 30 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 73.40 

Std. Deviation 9.940 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .152 

Positive .152 

Negative -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z .834 

Asymp. Sig. (2-tailed) .490 

Test distribution is Normal. 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,834 

dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,490. 

Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 

probabilitas < 0,05, maka dikatakan berdistribusi 

tidak normal. Karena nilai probabilitas hasil uji  

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh dengan jumlah 

0,834 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel gaya mengajar guru (X2) 

berdistribusi normal. 
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Tabel 4.7 

Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Hasil Belajar Siswa 

N 30 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 72.77 

Std. Deviation 2.445 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .132 

Positive .132 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .721 

Asymp. Sig. (2-tailed) .676 

Test distribution is Normal. 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,721 

dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,676. 

Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 

probabilitas < 0,05, maka dikatakan berdistribusi 

tidak normal. Karena nilai probabilitas hasil uji  

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh dengan jumlah 

0,721 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel hasil belajar (Y) berdistribusi 

normal. 

2. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian 

adanya hubungan yang linier antara dua sebaran data 

variabel (dependent dan independent) atau, 

dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu 
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mempunyai hubungan yang linier. Linearitas adalah 

hubungan yang linier antarvariabel. Artinya, setiap 

ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan 

diikuti dengan besaran yang sejajar pada variabel 

lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan 

linearitas tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS, 

aturannya H0 harus diterima atau P > 0,05. Adapun 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 17 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.8 

Uji Linearitas Data Penggunaan Media Pembelajaran dan Hasil 

Belajar  

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil  Belajar 

* Penggunaan 

Media 

Between 

Groups 

(Combined) 59.567 15 3.971 .489 .909 

Linearity 2.001 1 2.001 .246 .627 

Deviation from 

Linearity 

57.565 14 4.112 .506 .893 

Within Groups 113.800 14 8.129   

Total 173.367 29    
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Tabel 4.9 

Uji Linearitas Data Gaya Mengajar Guru dan Hasil Belajar  

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil Belajar 

* Gaya 

Mengajar 

Guru 

Between 

Groups 

(Combined) 111.367 20 5.568 .808 .672 

Linearity .251 1 .251 .036 .853 

Deviation from 

Linearity 

111.116 19 5.848 .849 .638 

Within Groups 62.000 9 6.889   

Total 173.367 29    

Koefisien linearitas dapat dilihat di kolom F 

dan Sig pada baris Deviation from Linearity. 

Ketentuannya adalah jika sig (P) > 0,05= linier, 

sedang Sig (P) < 0,05 =  tidak linier. 

a. Pasangan variabel “Penggunaan Media 

Pembelajaran” dan “Hasil Belajar Siswa” 

memiliki F = 0,506 dan Sig. 0,893 

b. Pasangan variabel “Gaya Mengajar” dan “Hasil 

Belajar Siswa” memiliki F = 0,849 dan Sig. 

0,638 

Tingkat signifikansi kedua pasang variabel di 

atas 0,05 (P > 0,05). Dengan demikian, hubungan 

data skor kedua pasang variabel tersebut dinyatakan 

linier. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi dapat 

diteruskan karena kedua data memiliki hubungan 

yang linier. 
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3. Uji Multikolinearitas 

Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, dan x2, 

x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 

(pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 

0,60). 
Tabel 4.10 

Uji Multikoliearitas Penggunaan Media Pembelajaran dan Gaya 

Mengajar Guru 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 74.488 4.374  17.029 .000   

penggunaan 

media 

-.076 .085 -.219 -.896 .378 .599 1.668 

gaya mengajar .044 .060 .177 .723 .476 .599 1.668 

a. Dependent Variable: nilai uas 

Tabel 4.11 

Tabel Coefficient Correlations
a 

Model gaya mengajar 

penggunaan 

media 

1 Correlations gaya mengajar 1.000 -.633 

penggunaan media -.633 1.000 

Covariances gaya mengajar .004 -.003 

penggunaan media -.003 .007 

a. Dependent Variable: nilai uas 
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Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas 

dapat diketahui hasilnya sebagai berikut: 

a. Menggunakan besaran koefisien korelasi 

antarvariabel bebas dari output di atas terlihat 

koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar -

0,633 jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan 

antarvariabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

b. Menggunakan besaran tolerance (α) dan 

Variance Inflation Factor (VIF).  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 

0,10, maka VIF = 10. Adapun diperoleh VIF 

hitung (VIF X1= 1,668 dan VIF X2= 1,668) < 

VIF 10 dan semua tolerance variabel bebas 

(0,599=59,9%) di atas 10%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa antarvariabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam 

uji heteroskodastisitas dengan uji glejser adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, 

maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

b. Sebaliknya, Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih 

kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah 

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 
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Tabel 4.12 

Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 
   Penggunaan 

Media 

Pembelajaran 

Gaya 

Mengajar 

ABS_R

ES 

Spearman's rho Penggunaan 

Media 
Pembelajaran 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .684** .232 

Sig. (2-tailed) . .000 .216 

N 30 30 30 

Gaya Mengajar Correlation 
Coefficient 

.684** 1.000 .131 

Sig. (2-tailed) .000 . .490 

N 30 30 30 

ABS_RES Correlation 

Coefficient 

.232 .131 1.000 

Sig. (2-tailed) .216 .490 . 

N 30 30 30 

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

Berdasarkan output di atas diketahui nilai 

signifikansi (Sig.) untuk variabel penggunaan media 

pembelajaran (X1) adalah 0,216. Sementara, nilai 

signifikansi (Sig.) untuk variabel gaya mengajar (X2) 

adalah 0,490. Dengan demikian dapat disimpulkan 

nilai signifikansi (Sig.) kedua variabel di atas lebih 

besar dari 0,05 berarti tidak terjadi gejala 

heteroskodastisitas dalam model regresi. 

5. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. 
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Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Adapun uji autokorelasi ini 

menggunakan Durbin Watson (DW test).   

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: tidak ada autokorelasi 

Ha: ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 

(4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti 

terdapat autokorelasi.  

b. Jika dw terletak antara dU dan (4-dL), maka 

hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada 

autokorelasi. 

c. Jika dw terletak antara dL dan dU atau di antara 

(4-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti.  
 

Tabel 4.13 

Uji Autokorelasi Penggunaan Media Pembelajaran dan Gaya 

Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .174a .030 -.042 2.495 1.646 

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar, penggunaan media 

b. Dependent Variable: nilai uas 
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Berdasarkan ouput di atas diketahui nilai dw 

1.646. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 

n=30 dan jumlah variabel independen 2 (k=2) = 2.30 

(dilihat pada tabel Durbin Watson) diperoleh nilai 

dU 1,567. Nilai dw 1,646 lebih besar dari batas atas 

(dU) yakni 1,567 dan kurang dari (4-dU) 4-1,567= 

2,433, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

6. Analisis Data Tentang Pengaruh Penggunaan 

Media Pembelajaran Dan Gaya Mengajar Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Setelah peneliti melakukan perhitungan dan 

data yang diperoleh sudah normal dan linier, baik itu 

data penggunaan media pembelajaran, gaya 

mengajar guru maupun hasil belajar siswa, data 

tersebut belum dapat di mengerti sebelum diadakan 

analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti 

menggunakan SPSS 17.0. Hasil analisis data dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

a. Analisis data tentang pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

Setelah data terkumpul dan data sudah 

normal, kemudian ditabulasikan. Adapun untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

penggunaan media pembelajaran dan hasil belajar 

siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 
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Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
Tabel 4.14 

Tabel Anova Penggunaan Media Pembelajaran dan Hasil 

Belajar 

ANOVA
b 

  

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 49.679 1 49.679 11.246 .002a 

Residual 123.688 28 4.417   

Total 173.367 29    

a. Predictors: (Constant), penggunaan media 

b. Dependent Variable: hasil belajar 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh F hitung 11,246 > F tabel 3,35, 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 

< 0,05. Dengan demikian disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan sehingga model regresi 

dapat untuk memprediksi hasil belajar siswa. 

 
Tabel 4.15 

Tabel Model Summary 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .535a .287 .261 2.102 

a. Predictors: (Constant), penggunaan media 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,535 dan 

dijelaskan besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,287 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas V 

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo sebesar 

28,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel 

lainnya. Untuk mengetahui hasil perhitungan 

terperinci dapat dilihat di lampiran 10. 

b. Analisis data tentang pengaruh gaya mengajar 

terhadap hasil belajar siswa. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara gaya mengajar guru dan hasil 

belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
Tabel 4.16 

Tabel Anova gaya mengajar guru dan hasil belajar siswa 

ANOVA
b 
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Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh F hitung 33,541> F tabel 3,35, 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 

< 0,05. Dengan demikian disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan sehingga model regresi 

dapat untuk memprediksi variabel hasil belajar 

siswa. 
Tabel 4.17 

Tabel model summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .738a .545 .529 1.678 

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,738 dan 

dijelaskan besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,545 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo sebesar 54,5%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. 

Untuk memngetahui hasil perhitungan terperinci 

dapat dilihat di lampiran 11. 
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c. Analisis data tentang pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan gaya mengajar guru terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. 
Tabel 4.18 

Tabel Anova Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran 

Dan Gaya Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa  

ANOVA
b 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 102.418 2 51.209 19.488 .000a 

Residual 70.948 27 2.628   

Total 173.367 29    

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar, penggunaan media 

b. Dependent Variable: hasil belajar 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh F hitung 19,499> F tabel 3,35, 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan h0 

ditolak yang berarti terima ha3 yaitu ada 

pengaruh secara bersama-sama penggunaan 

media pembelajaran dan gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 
Tabel 4.19 

Tabel Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .769a .591 .560 1.621 

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar, penggunaan media 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,769 dan 

dijelaskan besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,591 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan gaya mengajar guru terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo adalah sebesar 59,1%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. 

Untuk mengetahui hasil perhitungan terperinci 

dapat dilihat di lampiran 12. 

 

D. Pembahasan dan Interpetasi 

1. Pengaruh penggunaan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

Penggunaan media pembelajaran mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa dengan hasil F hitung pada tabel anova sebesar 

11.246 dengan perolehan taraf signifikansi 0,002. 

Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 

0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari 

perhitungan SPSS 17.0  penggunaan media 

pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 28,7%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi variabel yang lain. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa. Sependapat dengan yang 

diungkapkan oleh M. Fathurrohman dan Sulistyorini, 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa adalah 1) faktor internal yakni faktor 

yang berada pada diri siswa tersebut seperti sikap 

terhadap belajar, motivasi belajar, rasa percaya diri, 

konsentrasi belajar, faktor eksternal, faktor yang 

berasal dari luar diri siswa meliputi faktor kelurga, 

faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. 

Faktor sekolah merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

pertama yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar siswa, karena lingkungan 

sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar 

lebih giat. Dalam sekolah banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, yang mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, media 

pembelajaran, fasilitas sekolah,  waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah. Dengan hal tersebut 

maka semua faktor mempengaruhi hasil belajar. 

Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil 

penelitian ini yang membuktikan bahwa penggunaan 

media pembelajaran berpengaruh terhadap hasil 
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belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh 

penelitian Ari Wulandari dengan judul “Pengaruh 

Peran Guru Dan Penggunaan Media Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas VIII SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut 

adalah penggunaan media pembelajaran dan hasil 

belajar fiqih mempunyai pengaruh sebesar 61,7%. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, 

penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan 

media pembelajaranterhadap hasil belajar siswa 

kelas V. 

2. Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Hasil 

Belajar 

Gaya mengajar guru mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan 

F hitung pada tabel anova sebesar 33.541. Dengan 

taraf signifikansi 0,000. Adapun pengaruh gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo sebesar 54,5%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan antara gaya mengajar guru terhadap 

hasil belajar siswa. Seperti yang diungkapkan oleh 

Fathurrahman Sulistyorini, bahwa keberhasilan 

siswa dalam memperoleh hasil belajar yang 
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maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terdiri dari faktor internal seperti minat siswa,  

kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, 

dan gaya mengajar. Sehingga teori tersebut relevan 

dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan 

bahwa gaya mengajar guru berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh 

penelitian Henri Budiyanti, menulis “Hubungan 

Gaya Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar 

Matematika pada Siswa MI Ma’arif Pulutan 

Salatiga Tahun 2012”. Hasil penelitian tersebut 

adalah gaya mengajar guru dan motivasi belajar 

mempunyai pengaruh sebesar 73,3%. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini 

difokuskan pada pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V. 

3. Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Dan 

Gaya Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas  Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. 

Penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa dengan hasil F hitung 

pada tabel anova sebesar 19.488 dengan perolehan 

taraf signifikansi 0,000. Karena taraf signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. 
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Adapun hasil dari perhitungan SPSS 17.0, 

penggunaan media pembelajaran dan gaya mengajar 

guru mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa sebesar 59,1%, sedangkan sisanya di 

pengaruhi variabel yang lain. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan media pembelajaran dan gaya 

mengajar guru terhadap hasil belajar siswa. 

Sependapat dengan yang diungkapkan oleh 

Fathurrahman Sulistyorini, bahwa hasil belajar yang 

maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terdiri dari faktor internal seperti minat siswa,  

kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, 

dan gaya mengajar, dan faktor eksternal seperti 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sarana 

pendukung. Sehingga teori tersebut relevan dengan 

hasil penelitian ini yang juga membuktikan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dan gaya mengajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Hasil dalam 

penelitian ini dapat membuktikan teori jika 

penggunaan media pembelajaran dan gaya mengajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 



 

106 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Uraian pembahasan yang dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Besar 

pengaruhnya adalah 28,7%, sedangkan 71,3 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 

54,5%, sedangkan 45,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

media pembalajaran dan gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 

59,1%,  sedangkan 40,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti.  

 

B. Saran  

1. Bagi Guru 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian 

ini, diharapkan bagi guru untuk terus memberikan 

bimbingan kepada siswa-siswi dan  lebih kreatif lagi 
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dalam mengajar untuk terus meningkatkan proses 

belajar mengajar agar hasil belajar siswa yang 

dihasilkan memuaskan, tidak hanya saat belajar 

disekolah namun juga dirumah bahkan dimanapun 

saja berada. 

2. Bagi Siswa 

Bagi siswa hendaknya lebih meningkatkan 

belajar tidak hanya saat disekolah namun juga 

dirumah bahkan dimanapun berada. 
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