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ABSTRAK 

 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalahbagaimana upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan media audio visual pada  

pembelajaran IPS. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisis 

peningkatan aktivitas siswa apabila menggunakan media audio visual pada 

pengajaran IPS kelas VI  SDN 015 Kuantan Babu Rengat. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan dua siklus. Dimana masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan media audio visual  pada 

pelajaran IPS mengalami peningkatan setiap siklusnya. Ketuntasan belajar siswa 

terjadi peningkatan dari 67% pada siklus 1 meningkat jadi 92% pada siklus ke 2 

yang sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran telah tuntas 

 

Kata Kunci : Media audio Visual,Hasil Penelitian, Ketuntasan Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempunyai arti penting 

dalam membangun bangsa. Perkembangan dan kemajuan kehidupan pendidikan  

nasional pada dasarnya adalah pendidikan yang berakar pada kepribadian  bangsa 

dan  berdasarkan Pancasila dan  UUD 1945, diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan kecerdasan  dan martabat manusia dalam upaya 

mewujudkan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional 

 Permasalahan yang dialami dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal diantaranya seperti 

bagaimana sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil 

belajar, kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan 

berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelegensi dan 

keberhasilan belajar, kebiasaan belajar dan cita-cita siswa. Faktor-faktor internal 

ini akan berpengaruh pada cara belajar siswa sehingga siswa kurang mampu dalam 

menerima pembelajaran 

 Selanjutnya faktor seperti guru sebagai pembimbing belajar, prasarana dan 

sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan siswa di sekolah, serta 

kurikulum sekolah. Dari sisi guru sebagai pembelajar maka peranan guru dalam 
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mengatasi masalah-masalah eksternal belajar merupakan prasyarat terlaksanannya 

siswa dapat belajar. 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bagian integral dari kurikulum 

pembelajaran di persekolahan, selayaknya dapat disampaikan secara menarik dan 

efektif. Dikarenakan ilmu  IPS sebagai disiplin ilmu yang memiliki sensitivitas 

tinggi terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Dalam praktek 

pembelajarannya harus senantiasa memperhatikan konteks yang berkembang. 

Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa masyarakat secara umum. 

Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan strategi yang memadukan setiap 

komponen pembelajaran secara integrated dan koheren. Penentuan materi yang 

tepat, metode yang efektif, media dan sumber pembelajaran yang relevan serta 

proses evaluasi yang dapat mengukur tingkat pencapaian proses dan hasil terhadap 

tujuan pembelajaran menjadi pekerjaan utama seorang guru.Media pembelajaran 

sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak 

didik. Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru 

menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik.   

Di sekolah-sekolah kini, terutama di kota-kota besar, teknologi dalam 

berbagai bentuk dan jenisnya sudah dipergunakan untuk mencapai tujuan, salah 

satunya dalam proses belajar mengajar. Media sebagai sumber belajar diakui 

sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber 

belajar harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional, serta kompetensi 

guru itu sendiri dan sebagainya. Media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. 

Berdasarkan hasil refleksi peneliti yang dilakukan sebelumnya dalam proses 

pembelajaran, menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPS  kelas VI SDN 015 

Kuantan Babu relatif rendah. Selain itu, hasil ulangan harian  mata pelajaran IPS 

pada materi era globalisasi sebelumnya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

masih rendah. Terdapat 9 siswa (37,5%) yang nilainya diatas KKM dan 15 siswa 

(62,5%) belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 78.Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitisan dengan judul : 

Penggunaan Media Audio Visual Guna Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas VI 

SDN 015 Kuantan Babu Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan Media Audio Visual 

di kelas VI SDN 015 Kuantan Babu ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan Media Audio Visual 

di kelas VI SDN 015 Kuantan Babu ? 
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Tujuan Penelitian 

 Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan Media Audio 

Visual di kelas VI SDN 015 Kuantan Babu. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan Media Audio 

Visual di kelas VI SDN 015 Kuantan Babu. 

 

Manfaat Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat 

dari penelitian ini, secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pembuktian bahwa penggunaan media merupakan salah satu hal penting dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Terlebih lagi penggunaan media audio visual 

yang memadukan antara indera pendengar dan indera penglihatan. Secara Praktis 

hasil pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui peningkatan 

prestasi siswa dan kinerja guru, selain itu dapat memotivasi siswa untuk lebih 

mantap dalam belajar, dan masih banyak lagi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar dan Pembelajaran 

 Adapun menurut pendapat Aqib (2013: 66) menyatakan bahwa proses 

pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk 

mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Atas dasar-dasar teori pembelajaran 

menurut ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi antara siswa dengan guru dan juga beserta seluruh sumber belajar 

yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan 

dalam rangka untuk perubahan akan sikap serta pola pikir siswa.  

 Irham dan Wiyani (2013:254) mengemukakan bahwa kesulitan belajar 

merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk 

mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 

kesulitan belajar dibedakan menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor kesulitan 

belajar internal disebabkan dari dalam siswa sendiri sedangkan faktor eksternal 

berasal dari luar dirinya seperti keluarga, lingkungan masyarakat, teman, dan 

sekolah.  

 Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013:94), beberapa gejala sebagai pertanda 

adanya kesulitan belajar seperti menunjukkan prestasi belajar yang rendah, hasil 

belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam 

melakukan tugas-tugas belajar, anak didik menunjukkan tingkah laku yang 

berlainan. Dari gejala tersebut maka guru dapat bekerjasama dengan guru 

bimbingan konseling untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan siswa 

mengalami gejala kesulitan belajar.   
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Media Pembelajaran 

 Media meliputi semua sumber belajar yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Asyhar (2012: 

44) ada empat jenis media pembelajaran, yaitu: a) Media visual, yaitu jenis media 

yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta 

didik, misalnya: media visual non proyeksi (benda realita, model protetif, dan 

grafis), dan media proyeksi (power point, paint dan auto cad), b) Media audio, 

yaitu jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya 

mengandalkan indera pendengaran siswa, misalnya: radio, pita kaset suara, dan 

piringan hitam, c) Media audio-visual, yaitu jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses atau kegiatan, misalnya: video kaset dan film bingkai, d) 

Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secra terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran, misalnya: TV 

dan power point.  

 Dalam hal ini peneliti mempergunakan media visual yang dikhususkan pada 

media grafis dalam model pembelajaran cooperative think pair share. Karena 

media grafis dinilai dapat mengaktifkan kegiatan belajar siswa pada pembelajaran 

tematik. 

 

Media Audio Visual 

 Asyhar  (2011:45)  mendefinisikan  bahwa  media  audio  visualadalah  jenis  

media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan  

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan.   

Beberapa contoh  media  audio  visual  adalah  film,video, program TV dan lain-

lain. Arsyad (2011:31) mengemukakan bahwa media audio visual memiliki 

karakteristik seperti biasanya bersifat linear, biasanya menyajikan visual yang 

dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang/pembuatnya, merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak, 

dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif, berorientasi   

pada guru dengan tingkatpelibatan interaktif murid yang rendah. 

 Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan begitu pula dengan media audio visual. Arsyad 

(2011:9−50) mengungkapkan beberapa kelebihan dan kelemahan media audio 

visual dalam pembelajaran seperti film dan video dapat menggambarkan suatu 

proses secaratepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. Film 

yang memiliki kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat ditampilkan 

dalam satu atau dua menit. Sedangkan kekurangan media audio visual sendiri 

seperti memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Film dan video yang 

tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, 

kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan media audio visual yang 

berupa film dan video bukan merupakan suatu kendala dalam proses pembelajaran. 
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Pendidikan IPS 

 Supardi (2011: 182) mendifinisikan Pendidikan IPS di sekolah adalah suatu 

penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan 

agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk 

tujuan pendidikan. Melalui mata pelajaran pengetahuan sosial siswa diarahkan, 

dibimbing dan dibantu untuk menjadi warga Negara Indonesia dan warga dunia 

yang baik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial yang didalamnya 

merupakan penyederhanaan dari berbagai ilmu sosial seperti: antropologi, 

geografi, sejarah, hukum, ilmu-ilmu polotik dan humaniora yang terpadu dan 

terseleksi untuk mencapai tujuan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

 Ilmu pengetahuan sosial memiliki karakteristik seperti merupakan perpaduan 

antara sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan kewarganegaraan. Materi kajian 

Pengetahuan sosial berasal dari struktur keilmuan sosiologi, geografi, ekonomi, 

sejarah dan kewarganegaraan. Dari kelima struktur keilmuan itu kemudian 

dirumuskan materi kajian untuk Pengetahuan Sosial. Materi Pengetahuan Sosial 

juga menyangkut masalah sosial dan tema-tema yang dikembangkan dengan 

pendekatan indisipliner dan multidisipliner. Materi Pengetahuan Sosial 

menyangkut peristiwa dan perubahan masyarakat masa lalu dengan sebab akibat 

dan kronologis, masalah-masalah sosial dan isu-isu global yang terjadi di 

masyarakat. 

 Pengetahuan Sosial Geografi memiliki fungsi sebagai sarana peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan teknologi dan sosial.Sarana penyebarluasan informasi geografis 

Indonesia untuk berbagai keperluan.Sarana pengembangan penalaran dan sarana 

pemahaman letak suatu daerah, negara sampai dunia.Tujuan utama Ilmu 

Pengetahuan Sosial sendiri adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VI SDN 015 Kuantan 

Babu. Seluruh kelas berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 10 orang siswa 

perempuan dan 14 orang siswa laki-laki. Lokasi penelitian sendiri dilakukan di 

tempat peneliti mengajar yaitu di ruang kelas VI SDN 015 Kuantan Babu pada 

bulan Maret hingga bulan April 2017 pada tahun ajaran 2016/2017. 

 

Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data   

 Data hasil penelitian ini bersumber dari siswa dan guru. Data dari siswa 

adalah hasil test, baik test awal maupun test akhir yang dapat diamati langsung 

oleh peneliti, dan aktifitas dalam proses pembelajaran. Kemudian pada teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan lembar 

observasi. Tes diberikan kepada siswa untuk mendapatkan pemahaman siswa 
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dalam mendengar IPS. Sedangkan alat yang dipakai penelitian ini untuk 

mengumpulkan data adalah hasil dari test, questionnaire dan lembar observasi. 

 

Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam setiap tindakan akan dianalisis secara kuantitatif 

dan kualitatif untuk mengetahui hasil akhir dari suatu tindakan. Data kualitatip 

hasil belajar siswa akan dianalisis secara deskriptif dengan cara mencari nilai rata-

rata keberhasilan siswa baik dalam pre tes dan post tes. Data hasil evaluasi akan 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan cara mencari nilai rata-rata 

keberhasilan siswa baik dalam pre tes dan post tes. Siswa dikatakan berhasil 

mencapai KKM apabila nilai UH telah sama atau lebih dari dengan KKM yang 

telah ditentukan yaitu 75. 

 

Prosedur Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas (PTK). Dengan empat tahapanyaitu  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

serta refleksi (Arikunto, 2007: 11). Keempat langkah dengan dua siklus di atas 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan IPS.  

Secara jelas keempat langkah diatas akan dipaparkan seperti berikut, dalam tahap 

perencanaanyang akan dilakukan adalah menganalisis dan memecahkan masalah, 

membuat perencanaan perbaikan pembelajaran, menentukan tujuan perbaikan, 

Menentukan pendekatan perbaikan pembelajaran serta membuat lembar observasi. 

 Setelah proses perencanaan maka selanjutnya adalah pelaksanaan dimana 

didalam tahap pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini, penulis melakukan 

tindakan pembelajaran sesuai prosedur perencanaan. Setiap aspek yang 

dilaksanakan oleh penulis atau peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

masalah. 

 Pada tahap pengamatan di dalam penulis atau peneliti bertugas sebagai 

catatan lapangan yang membantu dalam melakukan pendekatan dalam perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. Pengamatan ini dilakukan selama proses perbaikan 

pembelajaran. 

 Setiap selesai melakukan pembelajaran, penulis atau peneliti melakukan 

refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah penyampaian 

materi sudah dipahami oleh siswa atau belum. Dengan merumuskan langkah–

langkah pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi dan 

tugas yang diberikan selanjutnya berdiskusi dengan supervisor mengenai hal–hal 

apa saja yang harus dilakukan oleh penulis atau peneliti dalam perbaikan 

pembelajaran berikut nya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Proses pembelajaran IPS saat sebelum terbentuknya kelompok diskusi, 

siswa saling bertanya pada sesama temannya hingga suasana kelas menjadi ribut, 

tindakan selanjutnya guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, bahwa 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan media audio visual pada 

materi ekspor dan impor  kelas VI SDN 015 Kuantan Babu. 
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Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari empat kali pertemuan denganempat 

RPP dan dua kali ulangan harian.Ulangan harian I dilaksanakan setelah pertemuan 

pertama sampai pertemuan kedua, untuk ulangan harian II dilaksanakan setelah 

pertemuan ketiga dan keempat. Nilai ulangan harian I dihitung sebagai nilai hasil 

belajar pada siklus pertama dandijadikan nilai dasar untuk siklus kedua.Nilai 

ulangan harian II dihitung sebagai nilai hasil belajar pada siklus kedua. Proses 

pelaksanaan pembelajaran dalam peneltian ini melalui beberapa tahap yaitu siklus 

1 dan siklus 2. 

 

Siklus I 

 Untuk rencana pada siklus ini yaitu menyampaikanstandar kompetensi 

“ekspor dan impor”. Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan 

media audio visualdiawali dengan mengingatkan siswa terhadap berbagai hal yang 

terkait dengan berbagai kegiatan ekonomi yang biasa dialami oleh siswa. 

Selanjutnya pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok 

kecil yang akan diamati oleh peneliti, peneliti hanya mengamati secara seksama 

dua atau tiga kelompok. Sementara itu media audio visual yang akan digunakan 

telah disiapkan oleh guru yang dibuat dalam bentuk tayangan power point.Proses 

pembelajaran direncanakan untuk kurang lebih 20 menit siswa menyimak materi 

yang ditayangkan melalui tayangan power point. Selanjutnya siswa berdiskusi 

mengenai materi yang dipelajarinya serta membuat kesimpulan. 

 Proses pembelajaran pada siklus pertama, dilakukan pada hari Senin tanggal 

5 April 2017. Diawali dengan mengucapkan salam, mengabsen siswa, hingga 

memberitahukan siswa bahwa kegiatan pembelajaran IPS pada hari ini akan 

membahas standar kompetensi “ekspor dan impor ”, serta guru menginformasikan 

pula bahwa materi tersebut akan disampaikan dengan menggunakan media audio 

visual. Selanjutnya guru menginstruksikan siswa untuk berkelompok. Dalam 

proses pembentukan kelompok ini masih ada siswa yang kurang mengikuti atau 

tidak sesegera mungkin bergabung dengan kelompoknya. Akibatnya proses 

penyusunan kelompok memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah itu, guru 

menginstruksikan siswa untuk menyimak tayangan power point yang telah 

dipersiapkan. Siswa nampak menyimak isi atau pesan yang disampaikan dari slide-

slide power point yang disampaikan. Selanjutnya guru mempersilakan siswa untuk 

berdiskusi sebentar terkait dengan penyampaian materi melalui tayangan slide-

slide power point. Setelah tayangan selesai guru memberikan beberapa pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disampaikan melalu penayangan power 

point tadi.Sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan tes untuk diisi oleh 

siswa. Hal ini dimaksudkan untuk mngukur sampai seberapa besar kemampuan 

siswa menangkap materi yang dipelajari melalui tayangan power point. 

 Setelah semua hasil jawaban siswa dianalisis dengan merujuk pada kriteria 

penilaian yang telah ditetapkan, Hasil penilaian terhadap kemampuan siswa dalam 

memahami materi setelah tayangan media power point pada siklus I ini dapat 

dideskripsikan pada tabulasi berikut ini. 
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Tabel 1 Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Jumlah Siswa Tuntas Tidak Tuntas Persentase 

1 24 16 8 67 % 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel diatas tampak bahwa secara umum kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi baru berada pada kondisi yang cukup baik. Sementara itu 

diamati dari ketuntasan belajar siswa pada siklus I ini baru mencapai ketuntasan 

belajar sebesar 67% yaitu 16 siswa dari total 24 siswa. Ketuntasan tersebut 

menunjukkan pembelajaran belum memuaskan. 

 Berdasarkan data observasi, guru telah menyampaikan penjelasan materi 

dengan jelas dan relevan dengan fokus pembelajaran siklus I. Sehingga diperoleh 

persentase aktivitas siswa, seperti tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 Persentase Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus I 

Aktivitas Siswa Persentase Rata-rata (%) 

1. Menjawab pertanyaan guru 5 orang (20.83) 

2. Mengajukan pendapat atau bertanya 7 orang (29,16) 

3. Tampil di depan kelas 4 orang (16,7) 

4. Serius menyimak  15 orang (62,5) 

5. Serius mengerjakan tugas 20 orang (83.33) 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, proses pembelajaran pada siklus I umumnya cukup 

baik, pada umumnya siswa memperhatikan isi materi dan serius dalam 

mengerjakan tugas. Segi keaktifan yang diharapkan dari siswa belum dapat 

terealisasi dengan baik. Pembelajaran  IPS  dengan  menggunakan  media  audio 

visual dalam bentuk power point ini merupakan pengalaman pertama bagi siswa. 

Oleh karena itu, siswa merasa antusias dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut Siswa mengakui media audio viisual dalam bentuk power 

point sangat membantu mereka untuk mendapatkan inspirasi dalam menyimak 

materi pembelajaran.  

Setelah pelaksanaan siklus I selesai, berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi, catatan lapangan, jurnal siswa dan hasil tes kemampuan 

penguasaan materi siswa selama tindakan pembelajaran siklus I. Dari identifikasi 

masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa proses tindakan siklus I masih harus 

ditingkatkan dalam hal keaktifan siswa di kelas. Terbukti selama pembelajaran 

siklus I dihadapkan dengan permasalahan keadaan kelas yang pasif. Hal tersebut, 

diasumsikan karena pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang menyebabkan 

siswa masih terlihat malu dan ragu untuk aktif di kelas. Dalam hal penugasan yang 

diberikan oleh guru, masih ada siswa yang melakukan kegiatan di luar KBM. 

Sementara itu penggunaan power point yang sederhana serta kurang memiliki 

variasi dalam hal tampilannya cenderung menunjukkan kebosanan dari siswa. 

Dengan demikian tampaknya perlu dilakukan perubahan dan penggunaan media 

audio visual dalam bentuk lain yang lebih menarik bagi siswa. Adapun hasil 

pembelajaran siswa yang ditunjukkan dengan kemampuan menjawab pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan selama kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan, secara umum baru mencapai hasil yang cukup baik 

yaitu ketuntasan belajar siswa baru mencapai 67%. 
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Siklus II 

 Pada tahap kedua, perencanaan dilakukan sebagai upaya memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama. Dengan memperhatikan hal-hal 

seperti mengganti media audio visual yang lebih menarik, mengatur waktu proses 

pembelajaran dengan lebih menekankan pada proses penggunaan CD Interaktif 

serta proses diskusi antar siswa. Serta memotivasi siswa untuk senantiasa aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017. Diawali dengan 

mengucapkan salam serta mengabsen siswa, selanjutnya guru memotivasi siswa 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Upaya membangkitkan motivasi belajar 

siswa, guru menjanjikan adanya penilaian bagi siswa yang mau menjawab 

pertanyaan, maupun yang mengajukan pertanyaan serta menanggapi suatu 

permasalahan. Sebagai tindak lanjut hasil temuan jurnal harian siswa pada 

pembelajaran siklus I, bahwa tingkat motivasi siswa yang masih kurang, sehingga 

guru menggambarkan IPS yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

dapat bermanfaat dalam membantu menyelesaikan masalah sehari-hari dan IPS 

berperan penting dalam perkembangan komunikasi sosial di antara sesama. 

 Menindaklanjuti hasil tes formatif I, pada siklus II dilakukan kembali 

penelitian tujuannya adalah agar siswa dapat menumbuhkan kembali pengetahuan 

dan pengalaman tentang konsep ‘manfaat kegiatan ekspor dan impor’. Namun 

terlebih dahulu guru mengulas kembali bagaimana proses pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual akan menggunakan media audio visual dalam 

bentuk CD interaktif. Pada setiap langkah materi, guru mengajukan pertanyaan 

kepada siswa apakah materi yang telah ditayangakan dapat siswa pahami atau 

belum, jika belum guru mencoba mengulanginya kembali. Setelah itu guru 

menginstruksikan seluruh siswa untuk menuliskan kembali isi materi yang telah 

disimaknya.Untuk mematangkan pemahaman siwa terhadap materi yang telah 

disampaikan, guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa untuk dikerjakan di 

rumah. 

 Setelah semua hasil pekerjaan siswa dianalisis dengan merujuk pada 

jawaban yang sebenarnya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa telah memiliki 

kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik dapat diamati pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3 Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus II 

No Jumlah Siswa Tuntas Tidak Tuntas Persentase 

1 24 22 2 92 % 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 Hasil kemampuan menyimak siswa yang ditunjukkan dengan kemampuan 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah diinformasikan 

yang disimaknya seperti pada tabulasi di atas, tampak ketuntasan belajar siswa 

pada siklus II ini mencapai ketuntasan belajar sebesar 92%. Ketuntasan tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran sudah tuntas. 

 Berdasarkan data observasi, guru telah menyampaikan penjelasan materi 

dengan jelas dan relevan dengan fokus pembelajaran siklus II seperti tampak pada 

tabel berikut ini. 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                      Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 

 

 

Restizawani   467  

 

Tabel 4 Persentase Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus II 

Aktivitas Siswa Persentase Rata-rata (%) 

1. Menjawab pertanyaan guru 16 orang (66,7) 

2. Mengajukan pendapat atau bertanya 18 orang  (75) 

3. Tampil di depan kelas 16 orang  (66,7) 

4. Serius menyimak penjelasan guru 20 orang  (83,33) 

5. Serius mengerjakan tugas 24 orang  (100) 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas, proses pembelajaran pada siklus II ini terjadi 

peningkatan yang signifikan dari siklus sebelumnya. Hampir seluruhnya siswa 

memperhatikan penjelasan guru dan serius dalam mengerjakan tugas. Siswa telah 

aktif dalam pembelajaran. Data observasi lainnya menyimpulkan penggunaan 

media CD Interaktif dalam pembelajaran IPS sudah berhasil menciptakan suasana 

dan situasi pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan 

hasil tes kemampuan pemahaman siswa peneliti bersama teman sejawat 

mengadakan diskusi untuk mengetahui hal-hal yang harus dipertahankan, 

ditingkatkan atau ditinggalkan. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

proses tindakan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan, artinya segi 

proses tindakan siklus II berhasil dengan penggunaan media CD Interaktif sudah 

mampu memancing motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Siswa merespon 

positif untuk menjawab pertanyaan dari guru, mengemukakan pendapat atau 

pertanyaan, berani tampil di depan untuk membacakan hasil jawabannya, dan 

penugasan dari guru. 

 Adapun hasil kemampuan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah 

disampaikan melalui media CD Interaktif, secara umum mencapai hasil yang baik.. 

Ketuntasan belajar siswa sudah mencapai 92%. 

 

Pembahasan 

 Melihat uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan 

cukup efektif, efisien, dan relevan antara komponen-komponen pembelajaran yang 

dikembangkan, tujuan yang ingin dicapai, dan waktu yang telah direncanakan. 

Diawali dengan identifikasi permasalahan yang diperoleh dari hasil observasi 

awal, dilanjutkan dengan implementasinya di lapangan beserta hasil refleksinya 

pada setiap siklus sudah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran IPS. Perbaikan terhadap model pembelajaran perlu terus dilakukan 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa hal yang harus segera 

dibenahi pada saat penelitian, yaitu pemilihan media audio visual yang lebih 

menarik sehingga mampu memotivasi siswa dalam belajar. 

 Pembelajaran IPS dalam penelitian ini merupakan pengalaman pertama bagi 

siswa, walaupun demikian pada pertemuan pertama pada umumnya siswa telah 

dapat memahami materi dengan cukup baik. Pada pertemuan-pertemuan 

berikutnya, siswa mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam memahami 

materi yang dipelajarinya seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 5 Persentase Nilai Hasil Belajar Setelah Siswa  

Melakukan Kegiatan Pembelajaran Pada Tiap Siklus 

No Jumlah Siswa 
Persentase 

Siklus I Siklus II 

1 24 67 % 92 % 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 Pada umumnya nilai kemampuan pemahaman siswa dalam setiap 

pembelajaran mengalami peningkatan, peningkatan terjadi karena tumbuhnya 

motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar yang berdampak tumbuhnya 

keseriusan siswa dalam menyimak materi yang disajikan. Diamati dari pencapaian 

rata-rata tampak jelas adanya peningkatan dari ketuntasan belajar siswa dari 67% 

menjadi 92% sehingga menunjukkan bahwa pembelajaran telah tuntas.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Proses pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan media audio 

visual dilakukan dalam dua bentuk media yaitu pada siklus 1 menggunakan power 

point dan pada siklus 2 menggunakan CD interaktif. Penggunaan media audio 

visual ini telah memunculkan beberapa perilaku belajar siswa yang lebih baik. 

Perilaku tersebut berupa aktivitas siswa yang aktif dalam belajar, seperti siswa 

yang aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan berani tampil di depan. Siswa 

juga merasa senang dan berkesan positif dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Dilihat dari hasil kemampuan pemahaman siswa dalam belajar IPS yang 

diukur dengan hasil jawaban siswa terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang telah disampaikan dari setiap siklusnya mengalami peningkatan. 

Dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai siswa. Ketuntasan belajar siswa juga 

terjadi peningkatan dari 67% pada siklus 1 meningkat jadi 92% pada siklus ke 2 

yang sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran telah tuntas. 

 

Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dapat dikemukakan 

saran yang bermanfaat bagi peneliti, selanjutnya guru dan sekolah sebagai berikut : 

1. Agar penggunaan media Audio visual baik dalam bentuk power point maupun 

CD Interaktif sebagai media dan sumber belajar berhasil baik, hendaknya 

dipersiapkan secara saksama. 

2. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada para pengajar 

pelajaran IPS khususnya untuk memanfaatkan berbagai media, model, dan 

teknik pembelajaran.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmadi, A danSupriyono, W. (2013). Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. (2011). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 

PT Bumi Aksara. 

Asyhar, Rayanda. (2011). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: 

Gaung Persada (GP) Press Jakarta.  



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                      Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 

 

 

Restizawani   469  

 

Aqib, Zainal. (2013). Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (Inovatif). Bandung : Yrama Widya. 

Arsyad, Azhar. (2011). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Irham, M danWiyani.A.N. (2013). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

Rusman,  (2012). Model-model  Pembelajaran:  Mengembangkan  Profesionalisme 

Guru, Jakarta : RajaGrafindo Persada,  

Rusman.  (2013). Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo. 

Trianto. (2009). Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik.Jakarta: PT 

Prestasi Puastaka.  

Trianto.  (2010). Mendesain  Model  Pembelajaran  Inovatif-  Progesif.  Jakarta  : 

Kencana 

 

 

 

 


