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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a). hubungan Pemanfaatan Multimedia 

berbasis powerpoint dengan hasil belajar mahasiswa. (b). Gambaran hasil belajar perancangan 

Mesin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional, 

dengan jumlah responden sebanyak 94 mahasiswa yang telah melulusi mata kuliah 

perancangan mesin. Penelitian ini dilaksananakan dijurusan pendidikan teknik mesin fakultas 

teknik universitas negeri Makassar. Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi 

dan angket. Data penelitian diperoleh dengan instrumen angket dan dokumentasi. Menggunakan 

analisis data yang digunakan nilai rata-rata, menggunakan uji normalitas data dan uji 

linieritas, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji korelasi product moment.  
 

Hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya ada hubungan positif dan signifikan dari 

hubungan Pemanfaatan Multimedia berbasis powerpoint dengan hasil belajar mahasiswa. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa: Hubungan Pemanfaatan Multimedia berbasis Powerpoint 

dengan hasil belajar mata kuliah Perancangan Mesin pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin dimana r hitung 0.250 > r tabel  0.202. Hasil tersebut jika disesuaiakan dengan 

tabel interpretasi koefisien korelasi maka berada pada  interprtasi rendah, dengan besar nilai r  

berada pada rentang 0,20 – 0,40. Hubungan Pemanfaatan multimedia berbasis powerpoint 

terhadap hasil belajar mata kuliah Perancangan Mesin sebesar 6.25%, Sedangkan sisanya 

yaitu 93.75% tidak dijelaskan  dalam  penelitian  ini. 

 

Kata kunci : Multimedia, Powerpoint, Hasil Belajar, Perancangan Mesin. 

 

ABSTRACT 

This study aims to find out (a). The relationship between-based Multimedia 

Utilization PowerPoint and student learning outcomes. (b). Overview of machine design 

learning outcomes. This study uses a quantitative method with a correlational approach, with 

a total sample of 94 students who have graduated from the mechanical design course. This 

research was carried out in the Department of Mechanical Engineering Education, Faculty of 

Engineering, Makassar State University. Research data obtained by the method of 

documentation and questionnaires. The research data was obtained by means of a questionnaire and 

documentation. Using data analysis used the average value, using the data normality test and 

linearity test, while the hypothesis test used the product moment correlation test.   
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The hypothesis in this study is accepted. This means that there is a positive and significant 

relationship between the use ofbased Multimedia Powerpoint - with student learning 

outcomes. The results of the study show that: The relationship between the use of 

Powerpoint-based Multimedia and the learning outcomes of the Mechanical Design course in 

Mechanical Engineering Education students where r count 0.250 > r table 0.202. These 

results, if adjusted with the correlation coefficient interpretation table, are in a low 

interpretation, with a large value of r in the range of 0.20 – 0.40. The relationship between the 

use of powerpoint-based multimedia on the learning outcomes of the Mechanical Design 

course is 6.25%, while the remaining 93.75% is not explained in this study.   

Keywords: Multimedia, Powerpoint, Learning Outcomes, Machine Design 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kesadaran masyarakat 

untuk mencari ilmu pengetahuan atau 

memperoleh pendidikan menjadi alat ukur 

betapa kualitas dan kuantitas pendidikan 

menjadi masalah yang paling penting dalam 

usaha pembaharuan sistem pendidikan 

nasional. Hal ini sesuai tujuan pendidikan 

nasional  yang telah diterapkan pada 

Undang-undang RI No 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yaitu:  

”Pendidikan Nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa 

bertanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan”. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan  potensi  

dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

Belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku yang terjadi di dalam satu 

situasi, bahkan dalam satu ruang hampa. 

Situasi belajar ini ditandai dengan motif-

motif yang ditetapkan dan diterima oleh 

siswa. Terkadang satu proses belajar tidak 

dapat mencapai hasil maksimal disebabkan 

karena ketiadaan kekuatan yang mendorong ( 

motivasi ).  

Belajar mengajar merupakan suatu 

proses yang sangat kompleks, karena dalam 

proses tersebut siswa tidak hanya sekedar 

menerima dan menyerap informasi yang 

disampaikan oleh guru, tetapi siswa dapat 

melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran 

dan tindakan paedadogis yang harus 

dilakukan, agar hasil belajarnya lebih baik 

dan sempurna. Dari proses pembelajaran 

tersebut siswa dapat menghasilkan suatu 

perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik 

dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Adanya perubahan tersebut terlihat 

dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh 

siswa berdasarkan evaluasi yang diberikan 

oleh guru.  



Hal ini berarti penyempurnaan atau 

perbaikan di institusi pendidikan guna 

mengantisipasi kebutuhan dan tantangan di 

masa mendatang perlu terus menerus 

dilakukan penyesuaian dengan 

perkembangan kebutuhan dunia kerja, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perguruan tinggi seperti 

Universitas Negeri Makassar yang terdiri 

dari beberapa fakultas di dalamnya, 

diharapkan dapat menghasilkan tenaga-

tenaga yang berfungsi sebagai motivator 

pembangunan, berperan serta dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 

mampu menjawab tantangan yang di hadapi 

di dalam dinamika kehidupan masyarakat di 

berbagai bidang termasuk di bidang 

pengembangan pengetahuan dan teknologi.  

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, 

hal itu berkaitan dengan mutu pendidikan 

yang dimiliki guna menghasilkan tenaga-

tenaga yang profesional dan berkualitas. 

Kualitas dan mutu lulusan Universitas 

Negeri Makassar dapat di anggap baik 

apabila pengetahuan, keterampilan yang 

dimiliki serta sikap lulusannya dapat 

memberi kontribusi dalam pembangunan 

masyarakat. Fakultas sebagai kelengkapan 

Universitas Negeri Makasssar adalah 

merupakan unsur pelaksana akademik untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan 

dan profesional dalam sebagian atau cabang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar adalah salah satu lembaga 

pendidikan tinggi yang berorientasi kepada 

tenaga kependidikan dan non kepeendidikan. 

Sebagai lembaga pendidikan yang membina 

beberapa jurusan yang terdiri dari beberapa 

program studi, secara institusional bertujuan 

menghasilkan lulusan dan tenaga ahli di 

bidang pendidikan keteknikan dan mampu 

berperan secara fungsional dalam 

mengemban tugas-tugas kependidikan dan 

teknologi. Telah ditegaskan pula bahwa 

pendidikan tinggi adalah kelanjutan 

pendidikan menengah yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian.  

Dalam proses belajar menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi ini lebih 

dikhususkan pada penggunaan komputer yang 

merupakan alat bantu yang kegunaannya sudah 

sangat diperlukan pada berbagai kegiatan 

khususnya dibidang pendidikan. Dalam hal ini 

komputer dapat dimanfaatkan untuk menyajikan 

pembelajaran yang lebih interaktif dengan 

digunakannya media presentasi yang berbasis 

multimedia. Media presentasi merupakan salah 

satu bagian dari media pembelajaran, pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang 

tidakmembuat jenuh para siswa ketika 

melaksanakannya, maka dari itu dibuatlah model 

pembelajaran dengan memanfaatkan komputer 

sebagaialat bantu agar pembelajaran menjadi 

sesuatu yang menyenangkan, membuat siswa 

lebih aktif, termotivasi, dan tidak 

membosankan/jenuh. 

Setiap siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda, tidak semua siswa dapat memahami 

setiap pelajaran dengan cepat, adakalanya seorang 

siswa itu dapat memahami suatu pelajaran bila 

apa yang dijelaskan oleh gurunya disertai dengan 

penjelasan secara visual/bergambar. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu 

mata kuliah yang ada di jurusan Pendidikan teknik 

Mesin UNM adalah Perancangan Mesin. 

Mahasiswa diharapkan mampu membuat 

penyajian pembelajaran perancangan mesin 

dengan menggunakan media pembelajaran yang 

berbasis Powerpoint sehingga pembelajaran 

berjalan lebih efektif.  Dari hasil penelusuran, 

belum banyak penelitian mengenai Hubungan 

pemanfaatan Multimedia berbasis Powerpoint 

terhadap hasil belajar mahasiswa, khususnya 



pada pembelajaran Perancangan Mesin di 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik UNM.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang sifatnya korelasional karena 

didalam penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan antara 

Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint dan Hasil Belajar mata kuliah 

perancangan mesin pendidikan teknik mesin 

Universitas Negeri Makassar. Menurut 

Sukardi (2009:166) penelitian korelasi 

adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data guna 

menentukan ada tidaknya hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Adapun desain 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

X = Manfaat menggunakan multimedia 

berbasis powerpoint 

Y = Hasil Belajar setelah menggunakan 

Multimedia berbasis Powerpoint 

      =Hubungan antar pemanfaatan 

multimedia berbasis powerpoint dengan hasil 

belajar mata kuliah perancangan mesin. 

 

Penelitian ini dilaksanakan yang 

berlokasi dijalan Malengkeri Parang 

Tambung pada jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar tahun ajaran 2020/2021. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai  kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Jurusan Teknik Mesin FT UNM yang telah 

memprogram mata kulaih perancangan 

mesin ,  angkatan 2016 sebanyak 32 orang, 

angkatan 2017 sebanyak 27 orang dan 

angkatan 2018 sebanyak 37 maka total 

keseluruhan sebanyak 96 orang 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti (Arikunto,2010). 

Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua,sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi tetapi jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

angkatan 2016, 2017 dan 2018 yang telah 

lulus mata kuliah perancangan mesin. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

aspek dari obyek yang mempunyai variasi 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan Sugiyono, 

(2007). Variabel dalam penelitian ini adalah 

manfaat menggunakan multimedia berbasis 

powerpoint yang selanjutnya disebut sebagai 

Variabel Bebas (X) dan hasil belajar 

pengetahuan menggunakan multimedia 

berbasis powerpoint yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel Terikat (Y). 

 

Definisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel 

dimaksudkan untuk memberi batasan 

masalah terhadap variabel nyang diteliti. 

Dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

Multimedia berbasis Powerpoint 

adalah salah satu menyajian pembelajaran 



yang  bertujuan menyajikan pembelajaran 

yang menarik sehingga tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan bisa tercapai dan akan 

berperan sebagai variabel X. Untuk 

menjaring data digunakan angket yang 

didalamnya berkaitan dengan multimedia 

berbasis powerpoint 

Hasil belajar adalah hasil ujian telah 

dicapai oleh mahasiswa pada mata pelajaran 

perancangan mesin dijurusan pendidikan 

Teknik Mesin FT UNM setelah melakukan 

kegiatan belajar dan akan berperan sebagai 

variabel Y. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian adalah angket dan dokumentasi.  

1. Angket 

Menurut Sugiyono (2015:199) 

bahwa angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Teknik 

angket digunakan untuk mengambil 

data tentang pengetahuan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran 

perancangan mesin. Skala yang 

digunakan yaitu skala likert. Pilihan 

jawaban yang digunakan adalah Sangat 

Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), 

Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, dll 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 231). 

Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan instrumen yang 

sudah ada yaitu mengadaptasi dari Walker & 

Hess (Azhar Arsyad, 2011: 175-176), yang 

kemudian dikembangkan sendiri oleh 

peneliti. Berikut ini adalah kriteria dalam 

mereview perangkat lunak media pengajaran 

berdasarkan kepada kualitas yang 

dikembangkan oleh Walker & Hess:  

1. Kualitas isi dan tujuan yang terdiri dari :  

a. Ketepatan  

b. Kepentingan  

c. Kelengkapan  

d. Keseimbangan  

e. Minat/perhatian  

f. Keadilan  

g. Kesesuaian dengan situasi siswa  

2. Kualitas Instruksional  

a. Memberikan kesempatan belajar  

b. Memberikan bantuan untuk belajar  

c. Kualitas memotivasi  

d. Fleksibilitas instruksionalnya  

e. Hubungan dengan program 

pengajaran lainnya  

f. Kualitas sosial interaksi 

instruksionalnya  

g. Kualitas tes dan penilaiannya  

h. Dapat memberi dampak bagi siswa  

i. Dapat membawa dampak bagi 

guru dan pengajarannya  

3. Kualitas teknis  

a. Keterbacaan  

b. Mudah digunakan  

c. Kualitas tampilan/ tayangan  

d. Kualitas penanganan jawaban  

e. Kualitas pengelolaan programnya  

f. Kualitas pendokumentasiannya 

 

Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan terhadap 

tes yang akan digunakan untuk menetukan 

validitas butir-butir pertanyaan yang 

terdapat pada instrument. Pertanyaan yang 

tidak valid akan gugur dengan kata lain 

harga r dari data variabel  yang diteliti 

lebih kecil dari r table. 



Untuk mengetahui kesahihan butir-

butir instrumen dalam penelitian ini 

digunakan persamaan korelasi product 

moment untuk variabel X dikemukakan 

oleh Karl Pearson (Hasan,1999) yaitu: 
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Keterangan : 

X = Skor butir item dari variabel 

Y= Skor total butir item 

   = Jumlah kuadrat skor butir item dari 

variabel 

     = Jumlah kuadrat skor total butir item 

∑XY = Jumlah hasil kali skor butir dengan 

skor total butir item 

n = Jumlah sampel 

 

Untuk Mempermudah Perhitungan, 

analisis validitas instrumen penelitian ini 

menggunakaan bantuan program SPSS. 

Perhitungan validitas dapat dilakukan 

dengan rumus product moment. Hasil dari 

perhitungan SPSS 16.0 akan dibandingkan 

dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada signifikansi 5% 

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dapat dikatakan 

baik apabila alat ukur tersebut mempunyai 

tingkat reliabilitas atau kendala yang 

tinggi. Uji reliabilitas pada penelitian ini 

digunakan rumus koefisien alfa cronbach. 

Untuk Mempermudah Perhitungan, 

penelitian ini menggunakaan bantuan 

program SPSS 16.0 

Adapun jika perlu pengukuran 

dengan rumus alternatif alpha cronbach 

sebagai berikut:: 

Rumus alfa cronbach : 

𝑟   = [
 

(   )
] [   

   
 

  
 ] 

 Keterangan : 

 𝑟   = Nilai reliabilitas  

 k = Banyaknya butir pertanyaan 

atau banyaknya soal  

    
 
 = Jumlah skor tiap-tiap item 

   
  = Varians total 

 

Uji ini digunakan untuk menguji 

seberapa konsisten satu atau seperangkat 

pengukuran mengukur suatu konsep yang di 

ukur. Selanjutnya hasil perhitungan yang 

diperoleh diinterpretasikan dengan tabel 

pedoman untuk memberikan interpretasi 

terhadap koefisien variabel. Reliabilitas 

instrumen di lihat dari Cronbach Alpha. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Untuk mendeskripsikan 

data untuk variabel bebas dan variabel terikat 

dan analisis infrensial digunakan 

korelasi/regresi sederhana untuk menganalisa 

hubungan variabel bebas dan variabel 

tingkat. Sebelum analisis data terlebih 

dahulu dilakukan uji persyaratan analisa 

sebagai berikut : 

1. Analisis deskriptif variabel  

Untuk mendeskripsikan data dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan 

komputer dengan program SPSS, yang mana 

akan di peroleh harga rerata (Mean), Standar 

deviasi (SD), Median (Me), Modus (Mo), 

nilai maksimum dan nilai minimum, yang 

selanjutnya di sajikan dalam bentuk tabel 

dan diagram. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis  

Sebelum memodelkan data, terlebih 

dahulu akan di lakukan uji asumsi klasik, 

agar model yang diperoleh dapat 



menjelaskan kondisi lapangan yang diteliti 

dan dapat digunakan untuk memprediksi data 

berdasarkan model yang diperoleh nantinya 

seperti (a). Uji normalitas dan (b). Uji 

linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. Pengujian normalitasnya 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

Lilliefors. Adapun cara menghitung 

dengan menggunakan Uji Lilliefors 

sebagai berikut : 

a. Urut data dari kecil kebesar 

b. Menghitung  
n

Xi
X


  

c. Menghitung standar deviasi

 

n

n

X
X

SD







2

2
)(

)(  

d. Menghitung 
SD

XXi
Zi


  

e. Mencari F(z) : yang apabila z 

negative, maka F(z) = 0,5 - z table, 

sedangkan bila z positif, maka F(z) 

= 0,5 + z table 

f. 
n

Xi
S Z )(  

g. | ( )   ( )| yang menghasilkan 

Lo max h dengan melihat data yang 

paling tinggi. 

Kriteria yang berlaku dalam 

penggunaan uji Lilliefors ini adalah 

ketentuan bahwa bila Lo max h 𝑙  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Sebelum data dianalisa untuk 

menguji hipotesis, terlebih dahulu diuji 

asumsi linieritas yang bertujuan untuk 

mengatahui apakah data terbentuk liner 

atau tidak. Tingkat kelinieran dari 

pasangan data variabek X dan variabel Y 

didekati dengan model analisis regresi 

linier sederhana.  

Untuk keperluan ini dapat 

digunakan koefisien regresi X dan Y 

dengan persamaan sebagai berikut : 

  ̂  = a + bx 

Sedangkan untuk mengatahui nilai a dan 

b dapat dilakukan dengan perhitungan 

sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

    ̂  = Predikator 

   a = Konstanta 

   b = Koefisien regresi 

c. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis ini, 

digunakan teknik analisis korelasi 

“Product Moment” dengan maksud untuk 

mengatahui tingkat signifikansi antara 

variabel X dan variabel Y , Suharsimi 

Arikunto (1998) dengan menggunakan 

rumus:  
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 Keterangan : 

 X = Skor butir item dari variabel 

 Y = Skor total butir item 

     = Jumlah kuadrat skor butir 

item dari variabel 

     = Jumlah kuadrat skor total butir item 

∑XY = Jumlah hasil kali skor butir dengan 

skor total butir item 

n = Jumlah sampel 



Langkah-langkah pengujian korelasi: 

a. menghitung  r  

b. mencari r  tabel   

c. membandingkan r  hitung  dengan r  

tabel , H0 diterima dengan syarat jika 

r  hit  > r  tabel  

d. melihat tabel tingkat korelasi untuk 

menentukan tingkat hubungan variabel. 

 

Untuk Mempermudah Perhitungan, uji 

hipotesis instrumen penelitian ini 

menggunakaan bantuan program SPSS 16.0 

 

Tabel 3.2 

Interpretasi nilai koefisien korelasi 

Koefisien 

Korelasi 
Interprestasi 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 1,00 

Bisa Diabaikan 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

    Sumber: Suharsimi Arikunto (2002:256) 

 

Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kevalidan  dari item-item pertanyaan 

yang terdapat dalam instrumen penelitian. 

Berdasarkan uji coba instrumen yang 

dilakukan dengan 20 responden, dengan 

menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan 

rtabel  sebesar 0.4438. Hasil uji coba instrumen 

untuk variabel (X) Pemanfaatan Multimedia 

Powerpoint, menunjukkan bahwa dari hasil 

40 item penyataan terdapat 5 item soal yang 

dinyatakan tidak valid dan sisanya sebanyak 

35 item soal yang dinyatakan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan pada item 

soal yang telah dinyatakan valid melalui uji 

validitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kereliabilitasan dari 

instrumen. Berdasarkan bentuk data yang 

diperoleh dari angket uji coba instrumen , 

maka uji reliabilitas yang digunakan untuk 

variabel (X) Pemanfaatan multimedia 

powerpoint digunakan persamaan rumus Alfa 

cronbach. 

 

Tabel 4.1 

Uji Reliabilitas SPSS Angeket Pemanfaatan 

multimedia powerpoint 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,911 35 

 

Adapun hasil pengujian reliabel yang 

telah dilakukan pada instrumen penelitian 

untuk variabel Pemanfaatan Multimedia 

berbasis powerpoint diperoleh rhitung sebesar 

0,911 yang dikonsultasikan dengan rtabel yang 

sebesar 0,4438 maka dapat diketahui bahwa 

rhitung lebih besar dari pada rtabel (0,911> 

0,4438) berdasarkan dari hasil yang 

diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pemanfaatan multimedia 

berbasis powertpoint dinyatakan reliabel. 

 

Analisis Deskriptif Data 

Penelitian di lakukan di Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Makassar dengan 

jumlah responden 94 mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin Program Studi 

Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2016, 

2017, dan 2018. Pengumpulan data 

dilakukan pada bulan Desember 2020 

dengan cara menyebar Angket kepada 

mahasiswa melalui Google Form. Data hasil 

penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu 



Pemanfaatan Multimedia Berbasis 

Powerpoint (X) dan variabel terikat yaitu 

Hasil Belajar setelah mengunakan  

multimedia berbasis powerpoint (Y).  

Pada bagian ini akan disajikan deskripsi 

data dari masing-masing variabel 

berdasarkan data yang diperoleh . Pada 

deskripsi data berikut ini disajikan data 

meliputi mean, median, modus, standar 

deviasi masing-masing variabel penelitian, 

dan juga menyajikan distribusi frekuensi 

masing-masing variabel. Deskripsi data 

masing-masing variabel secara rinci dapat 

dilihat dalam uraian berikut ini. 

 

1. Variabel Pemanfaatan Powerpoint 

Data variabel Pemanfaatan Powerpoint 

diperoleh melalui instrumen angket 

pernyataan yang terdiri dari 35 butir 

pernyataan valid. Berdasarkan data variabel 

Pemanfaatan Powerpoint (X) yang telah diisi 

oleh responden yang selanjutnya akan diolah 

menggunakan program SPSS diperoleh hasil 

sebagaimana telah dirangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Rangkuman Data Frekuensi Variabel 

Pemanfaatan Multimedia Powerpoint 

Statistics 

N Valid 94 

Missing 0 

Mean 100 

Median 99 

Modus 99 

Minimum 60 

Maximum 130 

Std. Deviasi 13 

 

 

Dari data frekuensi dan perhitungan di atas 

dapat dibuat perhitungan distribusi frekuensi, 

dan distribusi frekuensi kecenderungan yang 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut dengan menggunakan rumus 

Sturges (Sugiyono, 2003:27): 

a. Menghitung jumlah kelas interval  

Jumlah kelas interval (K)  = 1 + 3,3 

log n = 1 + 3,3 log 94  

        = 7,5 dibulatkan jadi 8 

b. Menghitung rentang data  

Rentang data (R) = Data tertinggi – 

Data terendah   

   =  130 – 60   

   = 70 

c. Menghitung Panjang kelas   

Panjang kelas  = 
 

 
 

        = 
  

 
 

          = 8,75 dibulatkan jadi 9 

Berdasarkan perhitungan tersebut 

maka dapat dilihat distribusi frekuensi 

variabel Pemanfaatan Multimedia 

Powerpoint sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel 

Pemanfaatan Multimedia Powerpoint 

No Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Kumulatif 
Persentase 

1 60 – 67 1 1 1.1 % 

2 68 – 75 3 4 3.2 % 

3 76 – 83 7 11 7.4 % 

4 84 – 91 12 23 12.8 % 

5 92 – 99 27 50 28.7 % 

6 100 – 107 21 71 22.3 % 

7 108 – 115 12 83 12.8 % 

8 116 – 123 4 87 4.3 % 

9 124 - 131 7 94 7.4 % 

Total 94  100% 

 

Berdasarkan data pada Tabel diatas 

menunjukkan bahwa mayoritas skor jawaban 

responden terdapat pada kelas interval 92 – 

99 yaitu sebanyak 27 responden atau 28.7% 

dari total responden. Untuk frekuensi terkecil 

sebanyak 1 responden atau 1.1% pada kelas 

interval 60 – 67. 

 

Gambar 4.1 

Grafik Batang Distribusi Frekuensi Variabel (X) 
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Dalam penentuan kecenderungan 

variabel Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint  setelah nilai minimum (Xmin) 

dan nilai maksimum (Xmax) diketahui yaiitu 

60 dan 130, maka selanjutnya mencari nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi = 1/2 

(Xmax+Xmin), mencari standar deviasi ideal 

(SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmax-

Xmin). Berdasarkan acuan di atas, mean 

ideal variabel Pemanfaatan Multimedia 

berbasis Powerpoint  diperoleh hasil 95 dan 

standar deviasi ideal variabel diperoleh hasil 

12. Berikut perhitungan cara mencari nilai 

rata-rata ideal dan standar deviasi ideal: 

 Mi= 1/2 (Xmax + Xmin) 

 = 1/2 (130 + 60) 

 = 95 

Sdi = 1/6 (Xmax – Xmin) 

 = 1/6 (130 – 60) 

     = 11,6 dibulatkan menjadi 12 

Dari perhitungan tersebut dapat 

dikategorikan dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Rendah  = < (Mi – SDi)   

 = < 83 

Sedang   = (Mi – Sdi) 

sampai dengan (Mi+SDi)   

 = 83 – 107 

Tinggi    = > (Mi+1SDi)   

 = > 107 

Mengacu pada perhitungan tersebut, 

maka distribusi kecenderungan variabel 

Pemanfaatan Multimedia Powerpoint dapat 

dilihat pada Tabel  sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Kecenderungan Variabel 

Pemanfaatan Multimedia Powerpoint 

No Interval Frek. 
Frek. 

Kumulatif 
Persen Kategori 

1 < 83 10 10 24% Rendah 

2 83 – 107 61 71 65% Sedang 

3 > 107 23 94 11% Tinggi 

Total 94  100%  

 

Berdasarkan data pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa mayoritas persentase 

frekuensi distribusi kecenderungan variabel 

terdapat pada kategori sedang yaitu sebanyak 

61 responden atau 65% dari total responden. 

Untuk persentase frekuensi distribusi 

kecenderungan terkecil sebanyak 23 

responden atau 11% pada kategori tinggi. 

 

2. Variabel hasil belajar perancanan mesin 

Data variabel hasil belajar diperoleh melalui 

rekapitulasi nilai hasil belajar mahasiswa 

setelah melulusi mata kuliah perancangan 

mesin. Hasil belajar yang diperoleh yakni 

berjumlah 94 responden, yang selanjutnya 

akan diolah menggunakan program SPSS 

sehingga diperoleh hasil pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5 

Rangkuman Data Frekuensi Variabel 

Hasil Belajar 

Statistics 

N 
Valid 94 

Missing 0 

Mean 3 

Median 3 

Modus 3 

Minimum 2 

Maximum 4 

Std. Deviasi 179 

 

Dari data frekuensi di atas dapat 

dibuat distribusi frekuensi, dan distribusi 

frekuensi kecenderungan yang dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut dengan menggunakan rumus Sturges 

(Sugiyono, 2003:27). Berdasarkan 

perhitungan tersebut maka dapat dilihat 

distribusi frekuensi variabel Pemanfaatan 

Multimedia Powerpoint sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar 

No Nilai Frek. 
Frek. 

Kumulatif 
Persen Kategori 

1 2 1 1 1% Rendah 

2 3 91 92 97% Sedang 

3 4 2 94 2% Tinggi 

Total 94  100%  

Berdasarkan data pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa mayoritas persentase 

frekuensi distribusi kecenderungan variabel 

terdapat pada kategori sedang yaitu sebanyak 

91 responden atau 97% dari total responden. 

Untuk persentase frekuensi distribusi 

kecenderungan terkecil sebanyak 1 

responden atau 1% pada kategori rendah. 

Berikut ini adalah rekapitulasi distribusi 

frekuensi kecenderungan variabel 

Pemanfaatan Multimedia Powerpoint (X) 

dan Hasil belajar mata kuliah perancangan 

mesin (Y):   

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Distribusi Frekuensi 

Kecenderungan Variabel 

No Variabel 
Kategori 

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

1 
Pemanfaatan 

powerpoint 
40% 43% 17% 100% 

2 

Hasil Belajar 

mata kuliah 

perancangan 

mesin 

1% 97% 2% 100% 

 

Pengujian Persyaratan Analisis 

Sebelum data diolah untuk pengujian 

hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian persyaratan analisis. Pada 

penelitian ini uji persyaratan analisis yang 

digunakan adalah Uji Normalitas dan Uji 

Linieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan 

untuk penelitian mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Metode yang digunakan 

dalam uji normalitas ini adalah dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan normal apabila nilai signifikasinya 

lebih dari atau sama dengan 0,05 (Sugiyono, 

2010). Adapun hasil uji normalitas dengan 

bantuan aplikasi SPSS dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Y 

 
Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,073 

 

Berdasarkan hasil pengujian 

normalitas pada Tabel diatas menunjukkan 

bahwa tingkat Sig. 0,073 > 0,05. Hal ini 

dapat diartikan tingkat signifikasinya lebih 

dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk 

mengetahui atau membuktikan apakah dari 

masing-masing variabel bebas memiliki 

pengaruh yang linier atau tidak dengan 

variabel terikat. Pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat linier apabila 

nilai signifikasinya lebih dari atau sama 

dengan 0,05.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Linieritas  

No. 
Pengaruh 

Variabel 
Sig Keterangan 

1 X – Y 0,686 Linier  

 

Dari hasil uji linieritas pada Tabel di 

atas menunjukkan bahwa pengaruh antara 

variabel X – Y memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,686 lebih besar dari nilai 

probabilitas 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki 

pengaruh yang linier terhadap variabel 

terikat.  



3. Analisis Data (Uji Hipotesis) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis korelasi product 

moment. Pengujian hipotesis dilakukan 

setelah diketahui bahwa data yang diperoleh 

telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji 

hipotesis. Berdasarkan hasil uji korelasi 

product moment antara variabel Pemanfaatan 

Powerpoint (X) dan Hasil Belajar Mata 

kuliah Perancangan Mesin (Y). Hasil 

pengujian hipotesis dengan bantuan aplikasi 

SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Koefisien Kolerasi. 

Model 

korelasi 

Koefisien 

korelasi 

(r) 

Koefisien 

determinasi 

(r
2
) 

rtabel 

 

X - Y 0,250 0,0625 0,202  

 

a. Koefisien korelasi (r) X dengan Y 

Pada Tabel 4.10 di atas 

menginterpretasikan bahwa besarnya 

koefesien korelasi variabel X dengan Y (rxy) 

adalah r hitung sebesar 0,250 dengan rumus  

r tabel df = n-2 yaitu df = 94 – 2 sebesar 

0.202, dimana r hitung 0.250 > r tabel 0.202 

sehingga di kategorikan memiliki tingkat 

korelasi rendah yaitu berada pada rentang 

0,20-0,40. Nilai tersebut juga menunjukkan 

terdapat korelasi antara pemanfaatan 

powerpoint terhadap hasil belajar mata 

kuliah perancangan mesin. 

b. Koefesien Determinasi (r2) 

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan 

menghitung koefisien determinasi yang 

merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, 

berdasarkan tabel 4.10 diperoleh besaran 

koefisien determinasi sebesar 0,0625 atau 

6.25%. Yang berarti bahwa variabel hasil 

belajar mata kuliah perancangan mesin (Y) 

berhubungan dengan variabel pemanfaatan 

multimedia berbasis powerpoint  (X) sebesar 

6.25%. Sedangkan sisanya yaitu 93.75% 

tidak di jelaskan dalam penelitian ini. 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

distribusi kecenderungan tertinggi nilai  

variabel Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint, sebesar 11% atau sebanyak 23 

mahasiswa pada interval skor 107 – 130 . 

Adapun distribusi kecenderungan nilai 

variabel Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint pada kategori sedang yaitu 

sebesar 65% atau sebanyak 61 mahasiswa 

pada interval skor  83 – 107, sedangkan 

distribusi kecenderungan nilai variabel 

Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint pada kategori rendah sebesar 

24% atau sebanyak 10 mahasiswa pada 

interval skor 60 -83.  

Sedangkan distribusi kecenderungan 

tertinggi nilai variabel hasil belajar mata 

kuliah perancangan mesin sebesar 2% atau 

sebanyak 2 mahasiswa pada nilai mata kuliah 

4,00. Sedangkan distribusi kecenderungan 

nilai variabel hasil belajar mata kuliah 

perancangan mesin pada kategori sedang 

sebesar 97% atau sebanyak 91 mahasiswa 

pada nilai mata kuliah 3,00 Adapun 

distribusi kecenderungan terendah nilai 

variabel hasil belajar mata perancangan 

mesin sebesar 1% atau sebanyak 1 

Mahasiswa pada nilai mata kuliah 2,00. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian 

persyaratan analisis yaitu pengujian yang 

dimaksud adalah uji normalitas dan 

linearitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan 

untuk penelitian mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Metode yang digunakan 

dalam uji normalitas ini adalah dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan normal apabila nilai signifikasinya 



lebih dari atau sama dengan 0,05 (Sugiyono, 

2010). 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas 

pada Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa 

tingkat Sig. 0,073> 0,05. Hal ini dapat 

diartikan tingkat signifikasinya lebih dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

Adapun uji linieritas digunakan untuk 

mengetahui atau membuktikan apakah dari 

masing-masing variabel bebas memiliki 

hubungan yang linier atau tidak dengan 

variabel terikat. Hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat linier apabila 

nilai signifikasinya lebih dari atau sama 

dengan 0,05. Dari hasil uji linieritas pada 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel X – Y memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,686 lebih besar dari 

nilai probabilitas 0,05. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

memiliki hubungan yang linier terhadap 

variabel terikat. 

Uji hipotesis, hasil uji korelasi product 

moment antara variabel pemanfaatan 

multimedia berbasis powerpoint dan hasil 

belajar mata kuliah perancangan mesin 

bahwa besarnya koefesien korelasi variabel 

X dengan Y (rxy) adalah 0,250, dimana  r 

hitung 0,250 > r tabel 0,202 sehingga di 

kategorikan memiliki tingkat korelasi rendah 

yaitu berada pada rentang 0,21 – 0,40 sesuai 

interpretasi nilai koefisien kerelasi pada tabel 

3.2 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi 

variabel pemanfaatan multimedia berbasis 

powerpoint terhadap hasil belajar mata 

kuliah perancangan mesin analisis korelasi 

dapat dilanjutkan dengan menghitung 

koefisien determinasi yang merupakan 

kuadrat dari koefisien korelasi, berdasarkan 

tabel 4.10 diperoleh besaran koefisien 

determinasi sebesar 0,0625 atau 6.25%. 

Yang berarti bahwa variabel hasil belajar 

mata kuliah perancangan mesin (Y) 

berhubungan dengan variabel pemanfaatan 

multimedia berbasis powerpoint  (X) sebesar 

6.25%. 

 

KESIMPULAN  

    Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat Hubungan 

Pemanfaatan Multimedia berbasis 

Powerpoint dengan hasil belajar mata kuliah 

Perancangan Mesin pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin sebesar 0,250. 

Hasil tersebut jika disesuaiakan dengan tabel 

interpretasi koefisien korelasi maka berada 

pada  interprtasi rendah, dengan besar nilai r  

berada pada rentang 0,21 – 0,40. Hubungan 

Pemanfaatan multimedia berbasis 

powerpoint terhadap hasil belajar mata 

kuliah Perancangan Mesin sebesar 6.25%, 

Sedangkan sisanya yaitu 93.75% tidak 

dijelaskan  dalam  penelitian  ini. Sehingga 

dari jumlah subjek penelitian 96 orang dari 

angkatan 2016,2017 dan 2018 mendapatkan 

nilai sebesar 0,250 dan berada pada 

interpretasi rendah dan Pengaruh 

Pemanfaatan Multimedia powerpoint 

terhadap hasil belajar sebesar 6.25% 
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