
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 37 

      

  

 Efektivitas Multimedia Interaktif Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Statistika Ditinjau Dari Motivasi Belajar  

Tatik Sutarti
1
, Edi Irawan

2
, Mulyadi

3
 

1,3
STKIP PGRI Pacitan 
2
STAIN Ponorogo 

nawariide1987@gmail.ac.id 

 

 
Abstrak—Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang masif memberikan 

berubahan besar di era mondial dewasa ini. Tidak terkecuali penggunaan berbagai 

aplikasi berbasis komputer untuk mendukung akselerasi peningkatan kualitas 

pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan multimedia 

interaktif berbasis flash dalam meningkatkan prestasi belajar statistika mahasiswa 

ditinjau dari motivasi belajar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen semu dengan rancangan faktorial. Populasi penelitian adalah seluruh 

mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Semester V Tahun Akademik 2015/2016. Dari 

populasi yang ada diambil empat kelas secara random, di mana dua kelas sebagai 

kelas eksperimen dan kelas sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah angket motivasi belajar mahasiswa dan tes kemampuan 

statistika. Pengujian efektivitas menggunakan analisis variansi dua jalan yang 

dilanjutkan dengan komparasi ganda menggunakan uji Scheffe’. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif berbasis flash lebih efektif 

dalam meningkatkan prestasi belajar statistika. Namun, hal ini hanya berlaku pada 

mahasiswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah. Sedangkan pada mahasiswa 

dengan motivasi belajar tinggi, penggunaan multimedia interaktif berbasis flash 

memiliki efek yang sama dengan belajar tanpa menggunakan multimedia interaktif 

berbasis flash. Salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah adalah dengan menggunakan 

multimedia interaktif berbasis flash. 

Kata kunci: flash, motivasi belajar, multimedia interaktif, statistika  

I. PENDAHULUAN 

Statistika merupakan salah satu mata kuliah penting untuk dikuasai oleh mahasiswa berbagai disiplin 

keilmuan. Tidak terkecuali dengan mahasiswa yang memiliki kecenderungan tidak menyukai dan atau 

bahkan membenci belajar matematika. Statistika akan menjadi salah satu instrumen penting bagi 

mahasiswa—baik selagi masih kuliah maupun sudah lulus—dalam melakukan penelitian, utamanya 

penelitian kuantitatif. Pelaksanaan penelitian kuantitatif perlu didukung dengan penguasaan konsep 

statistika yang baik. Sehingga rendahnya penguasaan konsep statistika akan memberikan dampak yang 

panjang terhadap rentetan aktivitas akademik. Rendahnya angka penelitian yang dilakukan masyarakat 

akademik di Indonesia, salah satunya dimungkinkan karena terkendala oleh rendahnya penguasaan konsep 

statistika.  

Statistika identik dengan angka, rumus, dan perhitungan yang rumit sebagaimana matematika. Kesan 

ini mengakibatkan mahasiswa yang tidak menyukai matematika cenderung malas dan enggan untuk belajar 

statistika. Muaranya adalah rendahnya penguasaan konsep statistika mahasiswa. Penelitian terdahulu 

tentang penguasaan konsep statistika mahasiswa telah dilakukan dan menghasilkan simpulan bahwa 

banyak mahasiswa selain program studi matematika yang mengalami kesalahan konsep pada uji komparasi 

menggunakan uji-t dan uji-z [1]. Padahal uji tersebut merupakan salah satu uji statistika yang masih 

tergolong sederhana. Kesalahan terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari penyunan hipotesis, pemilihan 

statistik uji yang sesuai, perhitungan, dan penarikan kesimpulan. Kesalahan tertinggi terjadi pada tahap 

perhitungan yang tercermin pada kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, 

penarikan akar, dan pembulatan. Banyaknya kesalahan ini menggambarkan rendahnya pemahaman konsep 

yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Rendahnya penguasaan konsep yang berimbas pada rendahnya prestasi belajar mahasiswa khususnya 

pada mata kuliah statistika tentu perlu segera dicarikan solusi. Pencarian solusi harus dimulai dari akar 

dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi prestasi belajar, baik faktor 
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internal maupun faktor eksternal. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Slameto bahwa prestasi 

belajar dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal  [2].  

Salah satu faktor internal yang telah banyak diteliti dan terbukti memberikan dampak yang signifikan 

adalah motivasi belajar. Motivasi belajar didefinisikan sebagai energi yang terdapat pada diri peserta didik 

yang mendorong untuk melakukan hal yang ingin dicapai dan membuat peserta didik tersebut tetap ingin 

melakukannya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik  [3] [4] [5] [6]. Beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur motivasi belajar adalah: (1) ketekunan dalam belajar; (2) keuletan dalam 

menghadapi kesulitan; (3) minat dan ketajaman perhatian dalam belajar; (4) keinginan berhasil dalam 

belajar; (5) kemandirian dalam belajar; dan (6) reward/pujian/penghargaan. 

Faktor eksternal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik 

adalah metode pembelajaran. Telah banyak dilakukan penelitian yang menghasilkan simpulan bahwa 

metode pembelajaran mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penguasaan konsep peserta 

didik. Selama ini pengajaran statistika masih cenderung secara klasikal, tradisional, dan monoton sehingga 

perlu berbagai inovasi. Padahal di era mondial dewasa ini telah hadir pelbagai perangkat pembelajaran 

yang inovatif. 

Salah satu inovasi yang telah berhasil membuat penguasaan konsep meningkat adalah penggunaan 
multimedia berbasis flash. Multimedia flash memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah media 
flash sangat interaktif, memiliki berbagai efek animasi yang menarik, dan file-nya kecil dan ringan 
sehingga mudah diakses tanpa harus menggunakan waktu loading yang lama. Selain itu, penggunaan 
media berbasis komputer ini sejalan dengan apa yang disampaikan NCTM (National  Council  of  Teachers  
of  Mathematics) bahwa  penggunaan  komputer  dapat  meningkatkan  pemahaman siswa  terhadap  
konsep-konsep  matematika.  NCTM juga  menyarankan  bahwa  komputer seharusnya  ada  di  setiap  
ruang  kelas,  semua  siswa  sebaiknya  dapat  mengakses  komputer secara  individual  maupun  kelompok, 
dan  siswa  sebaiknya  menggunakan  komputer  sebagai  alat  untuk  memproses  informasi  dan  
melakukan  perhitungan  untuk  menyelidiki  dan menyelesaikan masalah matematika [7].  

Adalah hal yang sangat menarik apabila salah satu faktor internal—dalam hal ini motivasi—dan faktor 

eksternal—dalam hal ini media pembelajaran berbasis flash—secara bersama-sama dilihat bagaimana 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa. Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, maka 

masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, apakah penggunaan multimedia 

interaktif berbasis flash mampu secara efektif meningkatkan prestasi belajar statistika mahasiswa?; kedua, 

di antara ketiga kategori motivasi belajar mahasiswa, manakah yang prestasi belajarnya lebih baik, 

motivasi belajar tinggi, sedang, atau rendah?; ketiga, pada masing-masing kategori motivasi belajar (tinggi, 

sedang, dan rendah), manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik, pembelajaran menggunakan 

multimedia interaktif berbasis flash atau pembelajaran tanpa menggunakan multimedia interaktif? 

Berpijak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk: pertama,  

mengetahui efektivitas penggunaan multimedia interaktif berbasis flash dalam meningkatkan prestasi 

belajar statistika mahasiswa, kedua, mengetahui kelompok yang prestasi belajarnya lebih baik di antara 

kelompok motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah; ketiga, mengetahui efektivitas penggunaan 

multimedia interaktif berbasis flash di antara kelompok motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, hadirnya multimedia pembelajaran interaktif berbasis flash 

pada mata kuliah statistika dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran statistika, 

utamanya pada mahasiswa selain matematika; kedua, menginspirasi dosen, guru, atau mahasiswa calon 

guru untuk senantiasa berinovasi dalam pendidikan, salah satunya dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis flash; ketiga, sebagai penambah khasanah keilmuan, utamanya dalam penelitian 

pengembangan. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu (quasi experimental research) dengan rancangan 

faktorial (factorial design). Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi 

yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan 

[8]. Pada penelitian ini dilakukan manipulasi variabel bebas yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia berbasis flash dan pembelajaran tanpa menggunakan multimedia berbasis flash. Selain itu, 

variabel bebas lain yang diduga turut mempengaruhi variabel terikat adalah motivasi belajar mahasiswa. 

Variabel terikatnya pada penelitian ini adalah penguasaan konsep statistika mahasiswa. Sedangkan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial 2 x 3. 

Populasi penelitian ini alah seluruh mahasiswa selain program studi pendidikan matematika di STKIP 

PGRI Pacitan. Adapun yang menjadi sampelnya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

sampling probabilitas menggunakan cluster random sampling.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket dan metode tes. Metode angket 

yang digunakan merupakan jenis angket langsung, karena peneliti langsung menyampaikan angket kepada 

subjek penelitian. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data terkait motivasi belajar mahasiswa. 

Sementara metode tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika. 

Guna menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka masing-masing instrumen—angket dan tes—

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen yang 

berupa angket memenuhi unsur validitas, reliabilitas, dan konsistensi internal. Demikian halnya uji coba 

pada tes dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen yang berupa tes penguasaan konsep statistika 

memenuhi unsur validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran.  

Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Sebelum perlakuan, terlebih dahulu dilakukan 

uji keseimbangan menggunakan uji t untuk mengetahui apakah kedua kelompok eksperimen memiliki 

kemampuan awal yang sama. Setelah perlakuan, dilakukan uji hipotesis rancangan faktorial menggunakan 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Selanjutnya, uji komparasi ganda pasca analisis variansi 

menggunakan uji Scheffe’. Seluruh pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

minitab. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest diperoleh gambaran singkat prestasi belajar menurut kelompok 

pengguna dan bukan pengguna serta kelompok menurut motivasi belajar mahasiswa. Ringkasan ukuran 

pemusatan dan ukuran penyebaran pada kedua kelompok disajikan pada Tabel 1.  

TABEL 1. DESKRIPSI DATA HASIL PRETEST DAN POSTTEST PRESTASI BELAJAR STATISTIKA MAHASISWA 

Deskripsi 

Pembelajaran Dengan 

Multimedia Flash 

Pembelajaran Tanpa 

Multimedia Flash 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Rata-rata 63,37 82,64 63,48 79,67 

Standar Deviasi 7,12 7,67 7,78 9,70 

Variansi 50,72 58,75 60,65 94,07 

Skor Maksimum 76 99 78 97 

Skor Minimum 50 65 51 63 

 

Prosedur penelitian yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan uji keseimbangan pada kedua 

kelompok yang dipilih secara acak. Setelah dipastikan kedua kelompok memiliki kemampuan seimbang, 

baru dilanjutkan dengan perlakuan dan diakhiri dengan posttest untuk membandingkan kemampuan kedua 

kelompok ditinjau dari motivasi belajar mahasiswa. Sebelum dilakukan uji keseimbangan dan anava satu 

jalan dengan sel tak sama, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji 
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homogenitas. Ringkasan hasil uji normalitas, baik pada pretest maupun pada posttest tertera pada Tabel 2, 

sedangkan ringkasan hasil uji homogenitas kedua kelompok tercantum pada tabel 3. 

TABEL 2. RANGKUMAN HASIL UJI NORMALITAS PRESTASI BELAJAR STATISTIKA MAHASISWA 

Waktu Kelompok 
P-Value 

Kolmogorov-Smirnov 
Kesimpulan 

Pretest Pengguna multimedia flash >0,150 Berdistribusi Normal 

 Bukan pengguna multimedia flash 0,114 Berdistribusi Normal 

Postest Pengguna multimedia flash >0,150 Berdistribusi Normal 

 Bukan pengguna multimedia flash 0,114 Berdistribusi Normal 

 Motivasi belajar tinggi >0,150 Berdistribusi Normal 

 Motivasi belajar sedang 0,112 Berdistribusi Normal 

 Motivasi belajar rendah >0,150 Berdistribusi Normal 

TABEL 3. RANGKUMAN HASIL UJI HOMOGENITAS  

Waktu Aspek  Statistik Uji P-Value Kesimpulan 

Pretest Kemampuan penguasaan konsep Uji F 0,164 Homogen 

Postest Kemampuan penguasaan konsep Uji F 0,064 Homogen 

 Motivasi belajar Uji Bartlett 0,066 Homogen 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Demikian halnya dengan Tabel 3 menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang ada memiliki variansi 

yang homogen. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilakukan uji komparasi menggunakan statistika 

parametrik. Pengujian pertama dilakukan untuk melihat keseimbangan kemampuan awal antara kelompok 

yang akan dikenakan perlakukan dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis flash dan  kelompok 

yang tidak menggunakan multimedia interaktif berbasis flash. Hasil uji keseimbangan dengan 

menggunakan uji t diperoleh tobs sebesar 0,08 dan P-Value sebesar 0,933. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi sebesar 0,05 dapat disimpulkan bahwa antara kedua kelompok eksperimen tidak memiliki 

perbedaan rerata yang berarti atau dapat dikatakan bahwa kedua kelompok dalam keadaan seimbang. 

Tahapan selanjutnya setelah dipastikan kedua kelompok dalam keadaan seimbang adalah pelaksanaan 

pengajaran. Eksperimen pelaksanaan pengajaran dilakukan pada dua kelompok yang berbeda, yakni 

kelompok pengguna multimedia berbasis flash dan kelompok yang tidak menggunakan multimedia. 

Eksperimen dilakukan selama sepuluh kali tatap muka, termasuk untuk pretest dan postest. Berikutnya 

dilakukan uji analisis variansi dua jalan terhadap hasil posttest berupa prestasi belajar statistika mahasiswa. 

Tujuan dari analisis variansi dua jalan adalah untuk menguji signifikansi efek dua variabel bebas yaitu 

media pembelajaran dan motivasi belajar statistika, serta untuk menguji signifikansi interaksi kedua 

variabel bebas tersebut terhadap prestasi belajar statistika sebagai variabel terikat. Pengujian dalam 

penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan dengan ukuran sel tak sama dan rangkuman hasilnya 

tercantum pada Tabel 4. 

TABEL 4. RANGKUMAN HASIL ANALISIS VARIANSI 

Sumber JK dK RK Fobs P Keputusan 

Media (A) 275,9 1 275,9 15,11 0,000 H0 ditolak 

Motivasi (B) 7169,9 2 3468,5 189,99 0,000 H0 ditolak 

Interaksi (AB) 179,8 2 89,9 4,92 0,009 H0 ditolak 

Galat 2172,5 119 18,3    

Total 9798,4 124     

 

Berdasarkan rangkuman hasil analisis variansi dua jalan sebagaimana tercantum pada tabel 4 di atas 

diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, pada efek utama A (penggunaan media pembelajaran) diperoleh 

P-Value sebesar 0,000, sehingga diperoleh keputusan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini berarti 
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terdapat perbedaan prestasi belajar statistika mahasiswa antara kelompok pengguna multimedia berbasis 

flash dengan kelompok tanpa multimedia berbasis flash. Karena hanya terdapat dua kategori saja, yakni 

kategori pengguna multimedia dan kategori bukan pengguna multimedia), maka tidak diperlukan uji 

komparasi ganda. Penentuan keputusan manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan prestasi 

didasarkan pada rerata kedua kategori tanpa harus melakukan uji komparasi ganda. Rerata kelompok 

pengguna multimedia (82,65) lebih tinggi dari pada kelompok bukan pengguna multimedia (79,67), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia berbasis flash lebih efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar statistika mahasiswa. 

Kedua, pada efek utama B (motivasi belajar mahasiswa) diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, 

sehingga diperoleh keputusan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi 

belajar statistika antara mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui 

perbedaan rerata prestasi belajar statistika antara mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, 

sedang, atau rendah maka dilakukan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe’. Hasil uji komparasi 

ganda antar kolom untuk melihat pengaruh motivasi belajar tersaji pada Tabel 5. 

TABEL 5. RANGKUMAN HASIL UJI KOMPARASI GANDA ANTAR KOLOM 

Hipotesis Nol Fobs 2F0,05;2,119 Keputusan 

µ.1 = µ.2 

µ.1 = µ.3 

µ.2 = µ.3 

109,5013 

391,1758 

123,8752 

6,1449 

6,1449 

6,1449 

H  ditolak 

H  ditolak 

H  ditolak 

 

Merujuk pada rangkuman hasil uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel 5 di atas, maka terdapat 

tiga kesimpulan, yakni: (1) terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara mahasiswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi dan sedang;  (2) terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara mahasiswa yang 

mempunyai motivasi belajar sedang dan rendah; dan (3) terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara 

mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan rendah. Rerata kelompok motivasi tinggi (91,11) 

lebih tinggi dari pada kelompok motivasi sedang (81,36) sekaligus kelompok motivasi rendah (71,16), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar statistika mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi 

lebih baik dari para mahasiswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah. Demikian halnya dengan rerata 

kelompok motivasi sedang (81,36) lebih tinggi dari pada kelompok motivasi rendah (71,16), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar statistika mahasiswa dengan motivasi belajar sedang lebih baik 

dari para mahasiswa dengan motivasi belajar rendah. 

Ketiga, pada efek utama AB (interaksi antara keberadaan media pembelajaran dan motivasi belajar 

mahasiswa) diperoleh nilai P-Value sebesar 0,009, sehingga diperoleh keputusan bahwa hipotesis ketiga 

ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat interaksi antara keberadaan media pembelajaran dan motivasi 

belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar statistika. Terdapat interaksi mengandung pengertian bahwa 

media pembelajaran memberikan efek yang berbeda pada masing-masing kategori motivasi atau tidak 

konsisten. Oleh karena itu, untuk melihat manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik, maka 

perlu dilakukan komparasi rerata antar sel pada baris atau kolom yang sama. Hasil uji komparasi rerata 

antar sel tertera secara ringkas pada tabel 6. 

TABEL 6. RANGKUMAN HASIL UJI KOMPARASI GANDA ANTAR SEL 

H0 F Obs 5F0,05;2,119 Keputusan Uji 

µ11 = µ12 

µ11 = µ13 

µ12 = µ13 

40,6847 

124,1138 

35,3223 

11,4525 

11,4525 

11,4525 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

µ21 = µ22 

µ21 = µ23 

µ22 = µ23 

95,2200 

276,7818 

66,6069 

11,4525 

11,4525 

11,4525 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

µ11 = µ21 

µ12 = µ22 

µ13 = µ23 

0,0296 

12,0484 

20,8903 

11,4525 

11,4525 

11,4525 

H0 diterima 

H0 ditolak 

H0 ditolak 
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Berpijak pada tabel 6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok mahasiswa yang belajar 

dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis flash, terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara 

mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan mahasiswa yang mempunyai motivasi sedang 

dan rendah. Demikian halnya antara mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dengan siswa 

yang mempunyai motivasi belajar rendah juga terdapat perbedaan rerata yang signifikan. Rerata kelompok 

motivasi tinggi (91,25) lebih tinggi dari pada kelompok motivasi sedang (82,58) sekaligus kelompok 

motivasi rendah (74,65), sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar statistika mahasiswa yang 

belajar dengan multimedia flash dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari para mahasiswa dengan 

motivasi belajar sedang dan rendah, motivasi belajar sedang lebih baik dari para mahasiswa dengan 

motivasi belajar rendah. 

Kesimpulan yang sama juga terjadi pada kelompok mahasiswa yang belajar tanpa menggunakan 

multimedia interaktif berbasis flash, terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara mahasiswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi dengan mahasiswa yang mempunyai motivasi sedang dan rendah. 

Demikian halnya antara mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dengan siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah juga terdapat perbedaan rerata yang signifikan. Rerata kelompok 

motivasi tinggi (91,00) lebih tinggi dari pada kelompok motivasi sedang (78,50) sekaligus kelompok 

motivasi rendah (68,20), sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar statistika mahasiswa yang 

belajar tanpa menggunakan multimedia flash dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari para mahasiswa 

dengan motivasi belajar sedang dan rendah, mahasiswa dengan motivasi belajar sedang lebih baik dari para 

mahasiswa dengan motivasi belajar rendah. 

 Selanjutnya perbedaan prestasi antara mahasiswa yang belajar dengan menggunakan multimedia flash 

dan tanpa multimedia flash menurut kategori motivasi belajar. Pada mahasiswa dengan motivasi belajar 

tinggi H0 diterima sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan prestasi yang signifikan antara 

mahasiswa yang belajar dengan menggunakan multimedia flash dan tanpa multimedia flash. Pada kategori 

motivasi sedang terdapat perbedaan prestasi belajar statistika yang signifikan, di mana dengan melihat 

rerata keduanya dapat disimpulkan bahwa prestasi mahasiswa yang belajar dengan menggunakan 

multimedia flash lebih baik dari pada prestasi mahasiswa tanpa multimedia flash. Demikian halnya dengan 

prestasi belajar statistika pada kategori motivasi rendah terdapat perbedaan yang signifikan, di mana 

dengan melihat rerata keduanya dapat disimpulkan bahwa prestasi mahasiswa yang belajar dengan 

menggunakan multimedia flash lebih baik dari pada prestasi mahasiswa tanpa multimedia flash. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis variansi dua jalan dengan ukuran sel tak sama, untuk 
sumber variansi media pembelajaran diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 
mahasiswa antara kelompok pengguna multimedia interaktif berbasis flash dan kelompok bukan pengguna 
multimedia. Demikian halnya dengan melihat rerata keduanya dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
multimedia berbasis flash lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar statistika mahasiswa apabila 
dibandingkan dengan pembelajaran tanpa bantuan multimedia. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan simpulan penelitian yang dilakukan oleh Ayersman  [9], 
Cooper [10], Najjar [11], Sivin-Kachala dan Bialo  [12] yang menyimpulkan bahwa multimedia interaktif 
dapat mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Penggunaan multimedia interaktif 
membuat pembelajaran lebih bermakna, yakni mahasiswa belajar dengan tidak hanya melihat dan 
mendengar tetapi juga melakukan  [13]. Selain itu juga sejalan dengan teori Magnesen yang menyebutkan 
bahwa kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita 
lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita 
katakan dan lakukan [14]. 

Mengacu pada simpulan analisis variansi untuk variabel bebas motivasi diperoleh simpulan bahwa 
terdapat perbedaan prestasi belajar statistika antara mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang, dan 
rendah. Prestasi belajar statistika mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari para mahasiswa 
dengan motivasi belajar sedang dan rendah. Demikian halnya dengan prestasi belajar statistika mahasiswa 
dengan motivasi belajar sedang lebih baik dari mahasiswa dengan motivasi belajar rendah. Simpulan ini 
sejalan dengan apa yang dikatakan Dai dan Stenberg [15], bahwa seseorang  yang  belajar  dengan  
motivasi tinggi akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan 
gairah. Sebaliknya seseorang yang belajar dengan motivasi rendah akan menjadi malas bahkan tidak mau 
mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi 
belajarnya semakin tinggi pula prestasi belajarnya. 
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Selanjutnya, simpulan hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa media pembelajaran memberikan efek 
yang berbeda pada masing-masing kategori motivasi atau tidak konsisten. Media pembelajaran 
menggunakan multimedia berbasis flash mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasi 
belajar statistika mahasiswa dengan motivasi sedang dan rendah. Kehadiran multimedia flash mampu 
menambah motivasi motivasi belajar mahasiswa untuk belajar statistika. Muaranya, media pembelajaran 
ini mampu secara efektif dalam meningkatkan prestasi belajar statistika mahasiswa dengan motivasi 
sedang dan rendah.  

Keberadaan multimedia interaktif juga sangat mendukung kemampuan memecahkan masalah dan 
pemikiran tingkat tinggi, meningkatkan prestasi siswa, dan juga meningkatkan motivasi peserta didik. 
Karakteristik mata kuliah statistika dasar membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dalam memecahkan 
masalah sangat relevan dengan menggunakan multimedia interaktif. Keberadaan multimedia interaktif 
menjadi salah satu jembatan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga sejalan dengan 
teori pembelajaran konstruktivistik. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia 

berbasis flash lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar statistika dibandingkan dengan media 

selain flash. Namun hal ini hanya berlaku pada mahasiswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah. 

Sedangkan pada mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi, penggunaan multimedia berbasis flash 

memiliki efek yang sama. Motivasi memiliki peran yang signifikan terhadap prestasi belajar, mahasiswa 

dengan motivasi belajar tinggi lebih baik prestasinya dari pada mahasiswa dengan motivasi belajar sedang 

dan rendah. Demikian halnya dengan prestasi belajar mahasiswa dengan motivasi belajar sedang lebih baik 

prestasinya dari pada mahasiswa dengan motivasi belajar rendah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kelas 

dengan pembelajaran menggunakan multimedia flash tetapi juga pada pembelajaran tanpa multimedia 

flash. 

B. Saran 

Berpijak dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: pertama, media 

pembelajaran interaktif berbasis flash pada mata kuliah statistika dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran statistika, utamanya pada mahasiswa non-matematika. Selain itu, media 

pembelajaran interaktif berbasis flash juga relevan untuk dikembangkan dan digunakan pada materi atau 

mata kuliah lainnya; kedua, para dosen, guru, atau mahasiswa calon guru perlu melakukan berbagai inovasi 

dalam pendidikan, untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar anak didiknya, salah satunya dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis flash; ketiga, penggunaan media pembelajaran berbasis flash 

perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar, agar pemanfaatan media 

pembelajaran jauh lebih optimal. 
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