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ABSTRAK
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Media Presentasi Animasi Flash
Berbasis Power Point Efektif terhadap peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Pada
Mata Pelajaran IPA Terpadu di MI Al-Ikhlasyiah Lombok Barat? Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui efektivitas Media Presentasi Animasi Flash Berbasis Power Point terhadap
peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu di MI AlIkhlasyiah Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan
kuantitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen yaitu
dengan desain one group eksperimen. One group eksperimen design, dan penelitian ini tidak
menarik sampel kerena penelitian ini adalah penelitian populasi. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan anaisis data dalam
penelitian ini mmenggunakan analisis chi square. Hasil analisis data dilakukan dengan
menggunakan media presentasi animasi flash berbasis power point, maka dari hasil uji
menunjukkan nilai
sebesar 16.26 dengan taraf signifikan 5% dan
= (5-1) (2-1) = 4 ternyata besarnya angka batas penolakan hipotesis nol
(Ho) yang dinyatakan dalam tabel distribusi t adalah 9.48. Kenyataan ini menunjukkan bahwa
lebih besar dari pada ttabel, maka penelitian ini signifikan (16.26 > 9.88). Karena
nilai
lebih besar dari pada ttabel maka penelitian ini signifikan.
Kata Kunci : Animasi Flash, Motivasi, IPA.
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pembanding. Dalam penelitian ini yang

dilakukan sebelumnya yaitu dengan menggunakan

menjadi populasi adalah siswa kelas V di MI

media presentasi animasi flash berbasis

Al-Ikhlasyiah Tahun Pelajaran 201/2016

power point. Adapun data awal dan akhir

yang terdiri dari 1 kelas dengan jumlah siswa

dari skor angket

22

rekapitulasi berikut.

orang.

Penentuan

jumlah

sampel

tergantung pada besarnya jumlah populasi

teretera dalam table

Tabel 1. Data Awal dan Akhir Skor Angket

“Jika populasi kurang dari 100, maka
dianjurkan agar semuanya dijadikan sampel”
(Suharsimi Arikunto, 2006:134).
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan angket sebagai
metode pokok dan dokumentasi sebagi
pelengkap. Sedangkan anaisis data dalam
penelitian ini mmenggunakan analisis chi
square.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Angket yang telah dipersiapkan
digunakan untuk memperoleh data tentang
efektivitas media presentasi animasi flash
berbasis power point terhadap motivasi
belajar siswa kelas V pada mata pelajaran

Adapun Tabel Kerja Analisis Data

IPA terpadu di MI Al-Ikhlasyiah Lombok

Tentang efektivitas media presentasi animasi
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flash berbasis power point terhadap motivasi
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mengikuti pembelajaran. Hasil angket siswa

barat adalah sebagai berikut.

rendah karena penyampaian materi kurang

Tabel 2. Analisis Data

menarik, metode pembelajaran yang tidak

Animasi Flash

Efektivitas Media

relevan serta media yang sangat terbatas.
Akibatnya pada saat pengambilan data awal
hasil tes angket kurang maksimal. Setelah
memperoleh

fakta

tersebut

peneliti

merencanakan studi pembelajaran yang belum
Halaman | 101

Jurnal Teknologi Pendidikan
Volume 1 Nomor 2 Edisi Oktober 2016

menunjukkan nilai
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16.26 dengan taraf signifikan 5% dan
= (5-1) (2-1) = 4
ternyata besarnya angka batas penolakan
hipotesis nol (Ho) yang dinyatakan dalam
tabel distribusi t adalah 9.48. Kenyataan ini
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media presentasi animasi flash

power point, motivasi belajar siswa semakin
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power point.
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untuk
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yang
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Sesuai dengan hasil penelitian yang

angket setelah perlakuan, selain itu hasil

menunjukan bahwa hipotesis alternatif yang

analisis chi square juga menunjukkan bahwa

diajukan diterima dan sebaliknya hipotesis

media presentasi animasi flash berbasis

nihil yang diajukan ditolak, artinya hasil

power point signifikan dalam meningkatkan

penelitian ini adalah signifikan yakni Media

motivasi

Presentasi Animasi Flash

presentasi animasi flash berbasis power point

Berbasis Power

belajar

siswa.

Karena

media

Point Efektif terhadap Motivasi Belajar

dapat

Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran IPA

menjadi lebih menarik yang bisa membuat

Terpadu di MI Al-Ikhlasyiah Lombok Barat.

mata pelajaran IPA terpadu menjadi lebih

Hal tersebut terbukti dengan tanggapan hasil

menyenangkan

angket siswa lebih bagus setelah penggunaan

sehingga dapat memotifasi siswa untuk

media presentasi animasi flash berbasis

belajar yang kemudian berpengaruh pada

power point dalam proses pembelajaran.

presetasi belajar siswa.

membuat

tampilan

dan

tidak

pembelajaran

menegangkan

Dari analisis data dilakukan dengan
menggunakan media presentasi animasi flash
berbasis power point, maka dari hasil uji
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