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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media pembelajaran
powerpoint terhadap motivasi belajar kelas X program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 Pangkep. Variabel
dalam penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran powerpoint sebagai variabel bebas dan motivasi
belajar sebagai variabel terikat. Populasinya seluruh siswa kelas X program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1
Pangkep yang terdiri dari 103 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified
random sampling dengan sampel sebanyak 51 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yang terdiri atas uji validitas dan uji
reliabilitas, dan uji hipotesis yang terdiri atas terdiri dari analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi pearson
product moment, koefisien determinasi, dan uji-t dengan menggunakan SPSS 25 for windows. Berdasarkan hasil
analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana Y=28,167+0,461X
yang berarti penggunaan media pembelajaran powerpoint berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa
yang mana tiap penambahan 1 nilai penggunaan media pembelajaran powerpoint, maka nilai motivasi belajar
siswa mengalami peningkatan 0,461. Dari hasil analisis korelasi product moment (r) diperoleh nilai r=0,579 yang
berada pada interval 0,40-0,599 memiliki hubungan yang sedang antara penggunaan media pembelajaran
powerpoint terhadap motivasi belajar siswa. Dari hasil analisis koefisien determinasi (R 2) diperoleh nilai R2=
33,5% yang berarti penggunaan media pembelajaran powerpoint memiliki kontribusi kepada motivasi belajar
siswa sebesar 33,5 persen sedangkan sisanya 66,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Sementara dari hasil
analisis uji-t diperoleh nilai signifikan 0,000<0,05 yang berarti penggunaan media pembelajaran powerpoint
berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa, dengan demikian hipotesis diterima.
Kata kunci: Penggunaan Media Pembelajaran PowerPoint, Motivasi Belajar.
ABSTRACT
This research aimed to study the influence of the use of powerpoint learning media on stundents’ learning
motivation class X accounting skill program at SMK Negeri 1 Pangkep. The variable of this research was the use
of powerpoint learning media as the independent variable and the learning motivation as the dependent variable.
All of the X students of the accounting skill program at SMK Negeri 1 Pangkep amounted to 103 stundents were
population and 51 stundents were the sample of this research using the proportionate stratified random technique.
The data were collected through questionnaires and documentation was analyzed using instruments tests such as
validity test and realibility test. While the hypothesis tests using simple regression analysis, Pearson productmoment correlation analysis, the coefficient of determination and the T-table test. Based o the results of data
analysis that has been done, then was obtained on Simple Regression Analysis model was Y = 28,167+0,461X,
which means that the use of powerpoint learning media had positive influence which was every addition 1 point
the use of powerpoint learning media, the the students’ learning motivation value was increased amounted to
0,461. The result of the correlation of product-moment analysis was obtained the coefficient of correlation ®
r=0,579 on the interval 0,40-0,599 had a moderate relationship between the use of powerpoint learning media
and learning motivation. From the results of the coefficient of determination (R 2) was obtained the value
R2=33,5% which means the use of powerpoint learning media had a contribution to students’ learning motivation
amounted to 33,5 percent while the rest 66,5 percent influenced by the others factor. The results of the T-table
test were obtained the significant value 0,000<0,05 means that the use of powerpoint learning media had a
significant influence on students’ learning motivation so that the hypothesis was accepted.
Keywords: The Use of PowerPoint Learning Media, Learning Motivation
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