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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar PKn 

menggunakan media audio visual pada siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun Pelajaran 2016/2017. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaborasi yang dilakukan 

sebanyak dua siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I-B SD Negeri 

002 Ratu Sima Tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 20 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat 

meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu 

Sima. Dari data awal rata-rata nilai ulangan siswa yaitu 68,57 dan persentase 

siswa yang mencapai KKM hanya sebanyak 38,1%. Rata – rata nilai siswa pada 

siklus I yaitu 73 dengan persentase siswa yang mencapai KKM adalah 55%. 

Sedangkan pada siklus II, rata-rata nilai siswa adalah 84 dan persentase siswa 

yang mencapai Kkm adalah 90%. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar PKn, Media Audio visual 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sekolah sebagai tempat yang disediakan pemerintah dalam menangani 

masalah pendidikan di Indonesia yang bertujuan mengembangkan keterampilan 

peserta didik. Dalam dunia pendidikan juga memiliki persoalan. Khusus dalam 

masalah pembelajaran sendiri, dijumpai berbagai persoalan yang dirasa cukup sulit 

untuk siswa khususnya siswa SD. Salah satu mata pelajaran yang dianggap 

menyumbang permasalahan selain matematika adalah pendidikan 

kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewaganegaraan atau lebih dikenal dengan singkatan PKn 

yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar dapat secara 

terencana diajarkan dengan tujuan untuk pendidikan anak dan pemeliharaan 

hubungan dengan masyarakat dan negara. Dari segi substansi, PKn memperkaya 

wawasan dan membentuk kepribadian sebagai warga negara yang baik. Darmadi 

(2010) Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan 
kemampuan diri pribadi siswa sebagai warga negara Pancasilais yang mahir dalam 

hubungan sosial. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman penulis sebagai guru yang 

mengajar di kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota 
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Dumai Tahun Pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran PKn terlihat 7 siswa 

sangat aktif (siswa mengangkat tangan ketika guru bertanya), sedangkan perhatin 

siswa lainnya tidak berpusat pada guru. Dari data hasil pengamatan dan 

pengalaman, peneliti memperoleh persentase jumlah siswa yang aktif selama 

pembelajaran sebanyak 25% dan 75% siswa tidak aktif dan tidak memperhatikan. 

Sedangkan dari pengalaman nilai Ujian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2016/2017, rata-rata nilai Ujian Semester siswa adalah 68,57. Sebanyak 12 siswa 

mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal dari 21 siswa. Sedangkan 

siswa yang mencapai KKM hanya 8 (38,1%). 

Proses belajar mengajar dalam berbagai satuan pendidikan mengharapkan 

terciptanya suatu kondisi yang aktif antara guru sebagai pendidik dan siswa 

sebagai peserta didik demi tercapainya tujuan. Dalam proses belajar mengajar di 

kelas, terjadi interaksi yang melibatkan guru dan siswa. Hubungan antara guru dan 

siswa ini tidak bersifat sepihak, namun juga guru dan siswa berinteraksi secara 

seimbang demi tercapainya tujuan belajar. Suyono & Hariyanto (2011) praktik 

pembelajaran di sekolah harus menciptakan suasana yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. Suasana ini harus tetap terjaga untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimal. Jika siswa menunjukkan perilaku aktif dalam proses 

belajar mengajar maka interaksi belajar akan menyenangkan dan mempengaruhi 

tujuan belajar. 

Peningkatan keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa dapat dilakukan 

dengan penggunaan media yang sesuai dengan materi. Menurut Anitah (2009) 

media adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan 

kondisi yang memungkinkan pembelajar untuk menerima pengetahuan, 

ketermpilan, dan sikap. Guru dapat memilih media yang benar – benar tepat 

sehingga pembelajaran akan menarik dan materi mudah dipahami oleh pembelajar. 

Media yang dipilih guru tidak harus yang sudah dicari, media yang baik dapat 

disiapkan sendiri oleh guru sesuai dengan kreativitas guru dalam menyiasati proses 

belajar mengajar yang aktif melibatkan siswa sehingga prestasi belajarnya 

meningkat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas peneliti 

melakukan penelitian tentang “Prestasi Belajar Siswa Kelas I-B SD Negeri 002 

Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan  Kota Dumai pada Standar Kompetensi 

menerapkam kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kompetensi Dasar 4.1. 

Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah dan 4.2. Melaksanakan aturan yang 

berlaku di masyarakat. Menggunakan media audio visual. Peneliti menganggap 

media audio visual mudah didapat, diaplikasikan oleh guru dalam pembelajaran 

dan juga mudah bagi siswa menggunakannya. Selain itu media audio visual dapat 

dengan mudah dikaitkan dengan materi yang ada. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: Apakah penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai semester genap tahun pelajaran 

2016/2017? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima 

tahun pelajaran 2016/2017 melalui penggunaan media audio visual. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Dapat memperoleh pengalaman dalam mempelajari kompetensi dasar 

menerapkan kewajiban anak di sekolah dan di rumah dengan menggunakan 

media audio visual. 

2. Bagi guru 

Dapat menambah wawasan dan inspirasi guru tentang media – media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa untuk dijadikan alternatif 

pembelajaran yang bisa dikembangkan. 

3. Bagi sekolah 

Dapat menambah bahan bacaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

inspirasi dalam mengerjakan mata pelajaran PKn dengan menggunakan media 

audio visual. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Prestasi Belajar 

Hitzman (dalam Muhibbin, 2005) menjelaskan belajar merupakan suatu 

perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang 

dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Pendapat itu sejalan dengan Slameto 

(2010) belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseoarang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dapat 

disimpulkan belajar merupakan unsur sangat mendasar dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, perubahan yang ditimbulkan oleh 

pengalaman baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. 

Purwanto (2009) yang mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu 

pencapaian tujuan belajar siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran. Hasil 

belajar atau prestasi bealjar merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan dan diciptakan secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 

2010). 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil pemahaman siswa yang diperoleh dari proses belajar dan dapat 

diukur dengan alat atau tes tertentu serta dapat dinyatakan dengan skor. 

 

Media Audio visual 

Adapun tiga kelebihan alat-alat audio visual, yaitu pertama alat-alat audio 
visual mempermudah menyampaikan dan menerima pelajaran atau informasi serta 

dapat menghindarkan salah pengertian, artinya dapat menyampaikan pengertian 

atau informasi dengan cara yang lebih konkret daripada yang disampaikan dengan 

kata – kata yang diucapkan, dicetak atau ditulis. Sebab itu alat-alat audio visual 
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dapat membuat suatu pengertian atau informasi menjadi lebih berarti. Kita lebih 

mudah dan lebih cepat belaajr dengan melihat alat – alat sensori seperti gambar, 

bagan, contoh barang atau model. Dengan melihat dan sekaligus mendengar, orang 

yang menerima pelajaan dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti tentang apa 

yang dimaksud. Keragu – raguan atau salah pengertian dapat dihindarkan secara 

efektif. 

Kedua alat-alat audio visual mendorong keinginan untuk mengetahui lebih 

banyak. Dorongan itu adalah dari pemindahan suatu ide dari pikiran seseorang 

kepada orang lain. Alat-alat audio visual memberi dorongan dan motivasi serta 

membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki, yang akhirnya 

menjurus kepada pengertian yang lebih baik. Ketiga alat-alat audio visual 

mengekalkan pengertian yang didapat, salah satu penyebab utama dari tidak 

efisiennya cara belajar dan berkomunikasi adalah bahwa manusia pelupa. Alat-alat 

audio visual tidak saja menghasilkan cara belaajr yang efektif dalam waktu yang 

lebih singkat, tetapi apa yang diterima melalui alat – alat audio visual lebih lama 

dan lebih baik tinggal dalam ingatan. 

Namun demikian, penggunaan media audio visual membutuhkan 

keterampilan yang khusus dalam pengoperasian komputer dengan perangkat 

lunaknya. Jika pengajar tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia memerlukan 

seorang asisten atau operator. Selain itu, penggunaan media audio visual juga 

memerlukan biaya pengadaan dan pengoperasian yang mahal, (Gintings, 2010). 

Dari uraian media audio visual di atas peneliti menyimpulkan media audio 

visual adalah media yang audible artinya dapat didengar dan media yang visible 

artinya dapat dilihat. Ada beberapa jenis dan contoh-contoh media audio visual 

serta kelebihan dan kelemahan media audio visual. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang tindakannya mengarah pada pemecahan masalah 

pembelajaran melalui penerapan langsung di kelas atau di tempat mana saja guru 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran (Muslich, 2010). 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap atau pada bulan Maret 

2017 tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan di kelas I-B SD 

Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang beralamat di 

Sidorejo Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu 

Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 

siswa perempuan. 

Untuk memperoleh data mengenai keaktifan belajar dan prestasi belajar 

digunakan beberapa teknik yaitu teknik observasi dan teknik tes. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Soal, serta instrumen pengumpulan 

data yang terdiri dari lembar pengamatan dan tes hasil belajar. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Peneliti menggunakan soal-soal evaluasi yang dikerjakan oleh 
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siswa pada setiap akhir siklus untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa. 

Selain soal evaluasi, terdapat penilaian proses pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Analisis data prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan kondisi awal siswa, pada siklus I dan siklus II. Langkah-langkah 

untuk mengolah data prestasi belajar adalah sebagai berikut. 

Peneliti menggunakan tes dengan bentuk pilihan ganda untuk mengukur 

hasil evaluasi siswa. Berikut adalah langkah – langkah penyekorannya: 

 
Peneliti menghitung nilai rata-rata kelas dan presentase jumlah siswa yang 

mencapai KKM dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Menghitung jumlah skor rata – rata kelas dengan menggunakan rumus: 

 
Menghitung persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dengan 

menggunakan rumus: 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari siklus I dan siklus 

II. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan, dengan alokasi waktu tiap 

pertemuan 2 × 35 menit (2 jam pelajaran). Tahap-tahap dalam setiap siklus dalam 

PTK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 

 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 04 

Maret 2017 dan 11 Maret 2017. 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Persiapan tersebut berupa instrumen 

pembelajaran seperti silabus, RPP, LKK, bahan ajar, soal evaluasi dan lembar 

pengamatan. Peneliti juga menyiapkan alat dan bahan serta media yang 

digunakan, seperti power point, LCD, dan Viewer. Peneliti juga menyiapkan 

lembar observasi untuk memperoleh data mengenai keaktifan saat siswa belajar. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2017 

yang beralokasi waktu 2 × 35 menit. Materi yang dibahas dalam pertemuan 

pertama ini adalah pengertian hidup rukun dan tolong menolong. Pada 

kegiatan awal guru memulai dengan salam, doa, dan presensi siswa. 

Kemudian guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, yaitu “Apa 

sajakah kewajiban anak di rumah?”. 
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Saat kegiatan inti, guru membagi siswa ke dalam lima kelompok, 

tiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa. Siswa mengerjakan LKK setelah 

guru menjelaskan materi. Kegiatan akhir, siswa mengerjakan soal evaluasi 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016. 

Alokasi waktunya adalah 2 × 35 menit. Pada pertemuan kedua materi yang 

dibahas adalah menerapkan kewajiban anak di sekolah. Kegiatan awal, 

guru memulai dengan salam kemudian dilanjutkna dengan berdoa dan 

apersepsi. 

Kegiatan inti, guru menjelaskan beberapa contoh kewajiban anak di 

sekolah menggunakan power point. Kemudian guru menayangkan video 

penerapan kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya guru membagikan 

LKK, siswa mengerjakan LKK. Kegiatan penutup, guru memberikan soal 

evaluasi kepada siswa. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru dan 

siswa sama-sama membuat kesimpulan. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat. Pada siklus I pertemuan kedua 

seluruh siswa memperhatikan video yang sedang ditampilkan, tidak ada siswa 

yang mengobrol maupun sibuk sendiri. Tetapi saat guru menjelaskan, tidak 

semua siswa memperhatikan. 

4. Refleksi 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan guru dan peneliti pada tanggal 

04 Maret 2017 dan 11 Maret 2017, masih ditemui kendala dalam proses 

pembelajaran. Siklus I pertemuan pertama, kendala yang timbul adalah siswa 

masih ribut saat mengerjakan soal evaluasi. Siklus I pertemuan kedua, suara 

dari video yang ditampilkan kurang keras sehingga sedikit tidak terdengar dari 

belakang, saat guru menjelaskan ada siswa yang ribut sendiri dan tidak 

memperhatikan. Berdasarkan dari hasil observasi dan refleksi peneliti merasa 

peningkatan tersebut belum cukup. Hal ini juga terjadi pada hasil evaluasi 

siswa. Hasil evaluasi siswa pada siklus I didapat rata-rata nilai siswa 72,62. 

 

Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu 18 Maret 2016 dan 

25 Maret 2016. 

1. Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II ini tidak jauh 

berbeda dengan siklus I. Persiapan yang dilakukan peneliti meliputi 

menyiapkan silabus, RPP, LKK, bahan ajar, soal evaluasi dan lembar 

pengamatan. Peneliti juga menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk 

mengajar dalam bentuk Power Point, LCD, Viewer, dan Speaker. 
2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 18 

Maret 2017 dengan berpedoman pada RPP yang telah dibuat oleh peneliti. 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019  

Guspita                                                                                                         35 

Materi yang dibahas pada pertemuan pertama ini adalah menerapkan hak 

anak di rumah. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama ini diawali 

dengan apersepsi dalam bentuk pertanyaan dan sebuah lagu. 

Pada kegiatan inti siswa duduk sesuai dengan kelompok pada siklus 

I. Kemudian guru menayangkan video tentang contoh tolong menolong. 

Setelah itu siswa mengerjakan LKS yang sidah diberikan. Guru merespon 

positif positif terhadap keberhasilan siswa dan memberikan penguatan atau 

motivasi serta memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Kegiatan akhir, guru memberikan soal evaluasi dan siswa 

mengerjakannya secara individu. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan tentang pelajaran yang sudah dipelajari. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017. 

Alokasi waktunya 2 × 35 menit. Pertemuan kedua ini melanjutkan materi 

pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini membahas penerapan hak 

anak di sekolah. 

Kegiatan inti, siswa duduk sesuai kelompok di pertemuan 

sebelumnya, sebelum memasuki materi siswa diajak untuk bernyanyi 

bersama. Kemudian siswa menonton video tentang kegiatan tolong 

menolong dan saling berbagi. Siswa mengerjakan LKK tentang isi cerita. 

Guru mengamati kegiatan siswa dan membahas LKK bersama–sama. 

Kegiatan akhir, guru memberikan soal evaluasi dan siswa mengerjakannya 

secara individu. Siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan 

tentang pelajaran yang sudah dipelajari. 

3. Observasi 

Data yang didapat dari observer tentang pengamatan yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung adalah meningkatnya perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru. Hal ini terbukti dari jumlah siswa yang 

memperhatikan guru lebih banyak dibandingkan saat siklus I. Kondisi kelas 

menjadi kondusif karena siswa memperhatikan guru. 

4. Refleksi 

Peneliti mengevaluasi hasil pembelajaran pada siklus II. Data dari hasil 

siklus II menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I, data tersebut juga 

sudah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai rata – rata pada siklus II yaitu 

82,22. Nilai tersebut sudah cukup untuk mencapai target yang hanya 75. 

 

Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian siklus I dan siklus II telah berjalan sesuai dengan 

instrumen penelitian. Penelitian Tindakan Kelas dalam penelitian ini menggunakan 

audio visual sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 

kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Peneliti melaksanakan penelitian pada 
mata pelajaran PKn dengan Standar Kompetensi Menerepkan kewajiban anak di 

rumah dan di sekolah. 

Penelitian untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dilaksanakan dalam 

dua siklus. Siklus I, prestasi belajar siswa meningkat dari kondisi awal tetapi 
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belum memenuhi kriteria keberhasilan. Oleh karena itu, dilaksanakan siklus II 

pada tanggal 18 Maret dan 25 Maret 2017. Siklus II ini nilai rata – rata siswa telah 

mencapai kriteria keberhasilan. Penelitian ini menggunakan data nilai ulangan 

harian kelas I pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 sebagai kondisi 

awal. Tabel peningkatan keaktifan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Peningkatan Prestasi Belajar 

Capaian Keterangan Capaian Keterengan

Rata - rata prestasi 

belajar
68,57 75 73 Belum Tercapai 84 Tercapai

Ketercapaian 

KKM
38,1% 80% 55% Belum Tercapai 90% Tercapai

Variabel
Kondisi 

Awal
Target

Siklus I Siklus II

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Data awal rata-rata nilai ulangan siswa yaitu 68,57 dan persentase siswa 

yang mencapai KKM hanya sebanyak 38,1%. Rata-rata nilai siswa pada siklus I 

yaitu 73 dengan persentase siswa yang mencapai KKM adalah 55%. Sedangkan 

pada siklus II, rata – rata nilai siswa adalah 84 dan persentase siswa yang 

mencapai KKM adalah 90%. Peningkatan prestasi bealjar siswa dapat dilihat dari 

grafik berikut. 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Pada grafik di atas menunjukkan peningkatan prestasi belajar dari kondisi 

awal 68,57 yang terus meningkat sampai siklus I 73 dan siklus II 84. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota 

Dumai. 

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bawah 

penggunaan media audio visual pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan 

prestasi bealjar siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan Dumai 

Selatan  Kota Dumai Kecamatan Dumai Barat semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis dari peneliti ini terbukti. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas I-B SD Negeri 

002 Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan  Kota Dumai Kecamatan Dumai Barat 

Kota Dumai pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media audio visual dalam mata pelajaran PKn dapat 

meningkatkan prstasi bealjar siswa kelas I-B SD Negeri 002 Ratu Sima Kecamatan 

Dumai Selatan  Kota Dumai. Dari data awal rata-rata nilai ulangan siswa yaitu 

68,57 dan persentase siswa yang mencapai KKM hanya sebanyak 38,1%. Rata – 

rata nilai siswa pada siklus I yaitu 73 dengan persentase siswa yang mencapai 

KKM adalah 55%. Sedangkan pada siklus II, rata-rata nilai siswa adalah 84 dan 

persentase siswa yang mencapai Kkm adalah 90%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru sebaiknya memberikan aturan saat akan melakukan tanya jawab agar 

siswa dapat menjawab dengan baik dan tidak ribut. 

b. Pentingnya memperhatikan alokasi waktu yang dibuthkan untuk menjaga 

agar tidak mengganggu pelajaran sesudahnya. 

2. Bagi Sekolah 

Media audio visual sebaiknya tidak hanya digunakan dalam mata 

pelajaran PKn saja, tetapi bisa untuk mata pelajaran yang lain. 
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