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ABSTRAK 

 

SRI RAHAYU. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL KELAS IV  PADA SISWA KELAS IV  SDN.1 

PANDEYAN JATINOM  KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang peningkatan hasil 

pembelajaran keterampilan menggunakan audio visual pada murid kelas IV 

SDN.1 Pandeyan Jatinom, Klaten.   

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dan hasilnya 

membuktikan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

pada siswa kelas IV SDN.1 Pandeyan Jatinom Klaten . 

Dari hasil pengamatan pada siklus I putaran 1 diperoleh informasi bahwa 

dari 17 siswa, ada 61% siswa menunjukkan bahwa belum ada peningkatan proses 

pembelajaran, sedangkan siklus I putaran 2 terdapat 31%, dan  siklus II hanya 

terdapat 18% siswa yang kurang berminat dalam proses pembelajaran 

keterampilan menggunakan audio visual. Sementara itu, dari hasil pengamatan 

pada penilaian keterampilan menggunakan media audio visual dari 17 siswa, pada 

siklus I diperoleh informasi ada 6 atau 35,3% siswa yang sudah tuntas dalam 

menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPA, sedangkan siklus II 

terdapat 10 atau 62,5% siswa, dan siklus II terdapat 14 atau 82,4% siswa yang 

telah tuntas dalam menggunakan media audio visual pada pembelajaran IPA.  

Berdasarkan hasil analisis data pada tindakan penelitian ini, hipotesis yang 

menyatakan “Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dapat ditingkatkan dengan 

media audio visual bagi siswa kelas IV di SDN.1 Pandeyan, Jatinom, Klaten 

Tahun Ajaran 2012/2013” telah terbukti.  

 

Kata kunci:  Media Audio Visual, Hasil Belajar IPA, Siswa   

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperlukan usaha dan 

dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh 

harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, 

karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus 

dibentuk. 

Moh Uzer (1996:29) menjelaskan “Motivasi ekstrinsik timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, atau paksaan 

orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau melakukan 

sesuatu atau belajar, misalnya seseorang mau belajar karena ia disuruh orang tua 

untuk mendapatkan peringkat pertama.” 



Dalam upaya untuk mengembangakan strategi pebelajaran dengan media  

audio visual, ada beberapa aspek yang perlu difikirkan. Sebagaimana Pengelly 

(1989: 2) menyatakan bahwa ketika mengembangkan media audio visual, 

terutama dalam hal mendesain permasalahan, guru perlu memperhatikan latar 

belakang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Disamping, strategi 

pembelajaran dengan media audio visual perlu melakukan penyeleksian persoalan 

yang layak   untuk muridnya. Permasalahan yang dipilih harus menantang   

terbuka untuk berbagai cara penyelesaian   dan nampak sedikit Ilmu Pengetahuan 

Alamnya (Hodgson, 1989 : 350) . 

Demikian halnya memberikan pembelajaran dengan  media audio visual  

dengan harapan baik itu dirasa memaksa bagi siswa atau itu karena disuruh 

sebagai tugas dengan perasaan terpaksa, yang jelas mengkondisikan siswa harus 

belajar. Dengan pola demikian tentunya anak yang lebih banyak belajar akan lebih 

baik misalnya dalam mata pelajaran yang dikerjakan. 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang 

Sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) sampai saat ini masih jauh 

dan apa yang kita harapkan. Betapa kita masih ingat dengan hangat akan 

standarisasi Ujian Akhir Sekolah ( UAS ) dengan nilai masing – masing mata 

pelajaran 4,51 dikeluhkan oleh semua para pendidik bahkan oleh orang – orang 

tua siswa sendiri, karena anak atau siswanya tidak dapat lulus. Hal lucu yang 

sebenarnya tidak perlu terjadi. Melihat kondisi rendahnya prestasi atau hasil 

belajar siswa tersebut beberapa upaya dilakukan salah satunya adalah melakukan 

pembelajaran dengan media audio visual kepada siswa. Dengan pemberian 

pembelajaran media audio visual kepada siswa diharapkan siswa dapat 

meningkatkan aktifitas belajarnya, sehingga terjadi pengulangan dan penguatan 

terhadap meteri yang diberikan di sekolah dengan harapan siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :  

1 Tujuan Umum 

Tujuan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini menjadi masukan bagi 

guru dan siswa untuk meningkatkan hasil belajar dengan menyelesaikan tugas 

dan masalah pembelajaran dengan baik. 

2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini : 

“Untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

menggunakan media audio visual di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Pandeyan, 

Jatinom, Klaten.” 

 

LANDASAN TEORI  

Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsipsaja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan”. Selain itu Ilmu Pengetahuan Alam juga merupakan ilmu 



yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala alam. Fakta dan 

gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tidak 

hanya verbal tetapi juga faktual. Hal ini menunjukkan bahwa, hakikat Ilmu 

Pengetahuan Alam sebagai proses diperlukan untuk menciptakan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam yang empirik dan faktual. Hakikat Ilmu Pengetahuan 

Alam sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan pembelajaran yang 

melatih ketrampilan proses bagaimana cara    produk sains di temukan. 

Asy‟ari, Muslichah (2006: 22) menyatakan bahwa ketrampilan proses yang 

perlu dilatih dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam meliputi ketrampilan 

proses dasar misalnya mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, 

mengkomunikasikan, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta ketrampilan 

proses terintegrasi misalnya merancang dan melakukan eksperimen yang meliputi 

menyusun hipotesis, menentukan variable, menyusun definisi operasional, 

menafsirkan data, menganalisis dan mensintesis data. Poedjiati (2005:78) 

menyebutkan bahwa ketrampilan dasar dalam pendekatan proses adalah observasi, 

menghitung, mengukur, mengklasifikasi, dan membuat hipotesis. 

Terdapat perselisihan tentang apakah objek-objek Ilmu Pengetahuan Alam 

seperti bilangan dan titik hadir secara alami, atau hanyalah buatan manusia. 

Seorang Ilmu Pengetahuan Alamwan Benjamin Peirce menyebut Ilmu 

Pengetahuan Alam sebagai "ilmu yang menggambarkan simpulan-simpulan yang 

penting". Di pihak lain, Albert Einstein menyatakan bahwa "sejauh hukum-hukum 

Ilmu Pengetahuan Alam merujuk kepada kenyataan, mereka tidaklah pasti; dan 

sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan."  (Poedjiati 

2007:65). 

Kegiatan belajar Ilmu Pengetahuan Alam seperti ini, dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah dalam diri siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat 

Ilmu Pengetahuan Alam meliputi beberapa aspek yaitu faktual, keseimbangan 

antara proses dan produk, keaktifan dalam proses penemuan, berfikir induktif dan 

deduktif, serta pengembangan sikap ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam selalu 

berkembang, misalnya di Cina pada tahun 300 SM, di India pada tahun 100 M, 

dan di Arab pada tahun 800 M, hingga zaman Renaisans, ketika temuan baru Ilmu 

Pengetahuan Alam berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru yang mengarah 

pada peningkatan yang cepat di dalam laju penemuan Ilmu Pengetahuan Alam 

yang berlanjut hingga kini. 

Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam seperti diatas 

dipengaruhi oleh tujuan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. 

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD telah dirumuskan dalam 

kurikulum yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Kurikulum yang sekarang 

berlaku di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam kurikulum KTSP selain dirumuskan tentang tujuan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam juga dirumuskan tentang ruang lingkup pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan arah 

pengembangan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk mengembangkan 

materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Sehingga setiap kegiatan pendidikan formal di SD harus mengacu pada 

kurikulum tersebut.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_%28geometri%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Peirce
http://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Sebelum_Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/Renaisans
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penemuan_ilmiah&action=edit&redlink=1


Secara terperinci lingkup materi yang terdapat dalam Kurikulum KTSP 

adalah: (1) makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. (2) benda atau 

materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. (3) energi dan 

perubahaannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat 

sederhana. (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya. 

Pada dasarnya manusia ingin tahu lebih banyak tentang IPA atau Sains, 

antara lain sifat sains, model sains, dan filsafat sains. Pada saat setiap orang 

mengakui pentingnya sains dipelajari dan dipahami, tidak semua masyarakat 

mendukung. Pada umumnya siswa merasa bahwa sains sulit, dan untuk 

mempelajari sains harus mempunyai kemampuan memadai seperti bila akan 

menjadi seorang ilmuan. Ada tiga alasan perlunya memahami sains antara lain, 

pertama bahwa kita membutuhkan lebih banyak ilmuan yang baik, kedua untuk 

mendapatkan penghasilan, ketiga karena tiap kurikulum menuntut untuk 

mempelajari sains. Mendefinisikan sains secara sederhana, singkat dan yang dapat 

diterima secara universal sangat sulit dibandingkan dengan mendefinisikan ilmu-

ilmu lain. Sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, 

pemahaman jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun 

karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis (Depdiknas,2002 : 71). 

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar maka responya menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak belajar 

responya menjadi menurun sedangkan menurut Gagne belajar adalah seperangkat 

proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi limgkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapasitas baru ( Dimyati, 2002:10). Sedangkan menurut kamus 

umum bahasa Indonesia belajar diartikan berusaha ( berlatih dsb )supaya 

mendapat suatu kepandaian ( Purwadarminta, 200: 109 ) 

Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang diberikan olh guru 

agar mendapat dan mampu menguasai apa yang telah diterimanya dalam hal ini 

adalah pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima perlakukan dari 

pengajar (guru),  seperti yang dikemukakan oleh Sudjana. Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam 

bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan 

dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita 

(Sudjana, 2004 : 22). 

Prestasi belajar berasal dari kata “ prestasi “ dan “belajar‟ prestasi berarti 

hasil yang telah dicapai (Depdikbud, 1995 : 787 ). Sedangkan pengertian belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau lmu (Depdikbud, 1995 : 14 ). Jadi 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai atau angka 

yang diberikan oleh guru. Prestasi dalam penilitian yang dimaksudkan adalah nilai 

yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dalam 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html


bentuk nilai berupa angka yang diberikan oleh guru kelasnya setelah 

melaksanakan tugas yang diberikan padanya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prestasi belajar mempunyai arti 

sesuatu yang diadalkan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh usaha.  Pengertian 

Prestasi belajar tidak hanya yang tersebut di atas akan tetapi ada pengertian lain 

mengenal kata prestasi belajar yang dinyatakan oleh Suharto dan Iryanta Tata 

bahwa Prestasi belajar adalah suatu yang ada (terjadi) oleh suatu kerja.  

Selanjutnya makna kata “Prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.  Ngalim 

Purwanto menyatakan bahwa: “Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan 

berpikir”.  Pusat Pengujian Balitbang Depdikbud menyatakan bahwa : “Prestasi 

belajar tidak hanya meliput aspek pengetahuan dan ketrampilan, namun meliputi 

pula aspek pembentukan watak seorang siswa”.  

E. Usman Effendi dan Juhaya S. Praja menyatakan bahwa : Prestasi belajar 

yang utama adalah pola tingkah laku yang bulat. Prestasi belajar ditandai dengan 

perubahan seluruh aspek tingkah laku yaitu aspek motorik, aspek kognitif sikap, 

kebiasaan, ketrampilan maupun pengetahuannya. Ditandai dengan hafalnya 

seseorang kepada sesuatu materi yang dipelajarinya yang dimanifestasikan dalam 

bentuk-bentuk : (1) pengetahuan, (2) pengertian, (3) kebiasaan, (4) ketrampilan 

(skill), (5) apresiasi, (6) emosional, (7) hubungan sosial, (8) jasmani, (9) etika atau 

budi pekerti, dan (10) sikap (attitude).   

Bloom membagi tingkat kemampuan atau tipe Prestasi belajar dari aspek 

kognitif menjadi enam : (a) pengetahuan hafalan, (b) pemahaman atau 

komprehensif, (c) penerapan aplikasi, (d) analisis, dan (f) evaluasi.  

Abin Syamsudin secara garis besar membagi Prestasi belajar menjadi tiga 

golongan, yaitu (1) aspek kognitif meliputi pengetahuan hafalan, pengamatan, 

pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, (2) aspek efektif meliputi 

penerimaan, sambutan, penghargaan, apresiasi, internalisasi, karakterisasi, (3) 

aspek psikomotor meliputi keterampilan bergerak dan ketrampilan verbal dan non 

verbal.  

Burton menyatakan bahwa, Prestasi belajar adalah, (1) kecakapan, (2) 

ketrampilan, (3) prinsip-prinsip atau generalisasi atau pengertian, ketrampilan 

mental, (5) sikap-sikap dan respons-respons emosional dan (6) fakta-fakta dan 

pengetahuan. Sedang Sindgren, mengemukakan bahwa Prestasi belajar terdiri dari 

: (a) ketrampilan (skill), (b) informasi, (c) pengertian (konsep) dan (d) sikap 

(attitude).  

Moh. Surya dan Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa selain 

aspek-aspek yang telah dibahas di atas, juga terdapat perubahan aspek-aspek : (1) 

pengamatan, adalah proses penerimaan, penafsiran dan memberi arti dari 

kesimpulan yang diterimanya melalui alat indra, (2) Berpikir assosiatif daya 

ingatan adalah suatu proses berpikir di mana terbentuk hubungan antara 

perangsang-perangsang dan respon, (3) inhibisi adalah kesanggupan seseorang 

untuk memilih tindakan yang perlu dilakukan dan meninggalkan tindakan-

tindakan yang tidak perlu, dalam rangka interaksinya dengan lingkungan dan 

dalam rangka proses belajar. 

http://hipni.blogspot.com/2011/10/pengertian-prestasi-belajar-definisi.html
http://hipni.blogspot.com/2011/10/pengertian-prestasi-belajar-definisi.html
http://hipni.blogspot.com/2011/10/pengertian-prestasi-belajar-definisi.html


Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut 

Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar 

mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, 

(3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22). 

Dalam  umum bahasa Indonesia teknik diartikakan cara (kepandaian, dsb) 

membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan kesenian 

 (purwadarminta,: 1035). Sedangkan teknik yang dimaksud disini adalah cara 

tertentu yang dilakukan oleh guru yang akan dikenakan kepada siswanya dalam 

rangka mendapatkan informasi atau laporan yang diinginkan. 

Istilah audio visual ada pada berbagai profesi dan disiplin ilmu dan 

memiliki pengertian yang berbeda. Audio visual dalam pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam memiliki arti yang khusus (Branca, 1980:3). „Audio visual 

dalam Ilmu Pengetahuan Alam adalah proses dimana seorang siswa atau 

kelompok siswa (cooperative group) menerima tantangan yang berhubungan 

dengan persoalan Ilmu Pengetahuan Alam dimana penyelesaiannya dan caranya 

tidak langsung bisa ditentukan dengan mudah dan penyelesaiannya memerlukan 

ide Ilmu Pengetahuan Alam‟ (Mathematics Course Development Support 

Material 1989: Dikutip di Blane dan Evans, 1989:367). Dalam audio visual, 

biasanya, permasalahan-permasalahan tidak tersajikan dalam peristilahan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Permasalahan yang digunakan dapat diangkat dari 

permasalahan kehidupan nyata (real life situation) yang pemecahannya 

memerlukan ide Ilmu Pengetahuan Alam sebagai sebuah alat (tool). 

Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan 

dalam wujud visual. Konotasi media visual dalam pengajaran memiliki pengertian 

yang sangat luas, karena  pada dasarnya media pembelajaran yang digunakan 

dalam pengajaran hampir semuanya  dapat dinikmati oleh indera penglihatan kita. 

Dalam bahasan ini media visual yang  dimaksud, adalah media yang penampilan 

materialnya dengan menggunakan alat  proyeksi atau proyektor, karena melalui 

media ini perangkat lunak (soft ware) yang melengkapi alat proyeksi ini akan 

dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang 

diinginkan. 

Berdasarkan fungsi penggunaannya media visual hasil bias elektronik dapat  

diklasifikasikan menjadi media visual tak bergerak (diam) ialah media yang dapat  

menampilkan atau membiaskan gambar diam pada layar, seperti: Overhead 

Projector (OHP), Opaque Projector, Slides dan Film Strip. 

Menurut Ronal Anderson (1994:99), media video adalah merupakan 

rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio juga mempunyai 

unsur  gambar yang dituangkan melalui pita video (video tape). Rangkaian 

gambar  elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat yaitu video 

cassette recorder atau video player. 

 

METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Sekolah Dasar Negeri 1 

Pandeyan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten penulis mengambil lokasi atau 

tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga 



memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penlitian 

yang sangat sesuai dengan profesi penulis. 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan 

menggunakan waktu penelitian selama 4 bulan yaitu Agustus s/d November 2012. 

Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian tersebut pada 

semester 1 Tahun pelajaran 2012/2013. ( Siklus I dan Siklus II). 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Harding dalam Suawarsih dalam Iskandar (2008:27) menyatakan bahwa “PTK 

PartisIlmu Pengetahuan Alamn adalah suatu penelitian yang apabila peneliti ikut 

atau terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai akhir atau 

sampai hasil laporan tersusun:. Dengan demikian , sejak perencanaan penelitian 

peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya peneliti memantau, mencatat, dan 

mengumpulkan, kemudian menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan 

hasil penelitiannya. 

Subyek penelitian adalah Siswa kelas Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 

Pandeyan, Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013 

sejumlah siswa 17 orang. Pertimbangan penulis mengambil subyek penilitiann 

tersebut dimana siswa di SDN.1 Pandeyan, Jatinom, Klaten telah mampu dan 

memiliki kemandirian dalam memahami pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan media audio visual, karena siswa Sekolah Dasar telah 

mampu membaca dan menulis serta berhitung yang cukup. Selain itu penulis 

menjadi pengajar di Sekolah Dasar. 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data 

yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data 

dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data 

tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. 

Tekhnik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

antara lain tes, observasi langsung, dokumentasi, wawancara. Data-data yang telah 

berhasil dikumpulkan dalam sebuah penelitian harus terbukti kebenarannya atau 

kevaliditasnya. Untuk menjamin kualitas sebuah data dalam suatu penelitian bisa 

menggunakan suatu tekhnik yang dinamakan dengan trianggulasi data. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti yaitu : 

1. Data Kuantitatif ( nilai hasil belajar) dapat dianalisis secara deskriptif. Untuk 

menganalisis data ini menggunakan Statistik Diskriptif. 

2. Data Kualitatif, yaiotu data berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa didik berkaitan dengan tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), sikap (afektif), 

aktifitas peserta didik mengikuti pelajaran, dan antusia dalam belajar, 

kepercayaan diri serta motivasi belajar dapat dianalisis secara kualitatif. 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses dan hasil pembelajaran 

sebelum tindakan, dapat diperoleh informasi sebagai data awal. Dari siswa kelas 

IV yang berjumlah 17 siswa, terdapat 13 siswa yang belum mencapai ketuntasan 

minimal (nilai 70) dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Setelah 

dilakukan pengamatan ternyata sebagian besar siswa kurang menyukai  ilmu 

pengetahuan alam khususnya aspek pemahaman. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang bersifat 

teacher of center. Berdasarkan hasil koordinasi dengan guru-guru lain, disepakati 

memilih media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam  siswa kelas IV SDN.1 Pandeyan, Jatinom, 

Klaten 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilaksanakan dua kali pertemuan 

yakni pada hari Selasa 17 September 2012. Adapun Kegiatan perencanaan 

tindakan kelas pada siklus I yaitu : Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung, dan Menyiapkan lembar 

pengamatan dan lembar penilaian. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran pada 

siklus I mencakup kegiatankegiatan sebagai berikut: tahap pendahuluan, tahap 

inti, dan tahap penutup.  

Berdasarkan  hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran keterampilan 

membedakan tentang benda dan sifat-sifatnya, diperoleh gambaran tentang 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagai berikut: 

1) Siswa aktif selama pembelajaran berlangsung hanya 39%, sedangkan yang 

61% kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini karena sebagian 

siswa cenderung mempercayakanpekerjaannya pada siswa yang lain 

sedangkan dirinya asyik bercanda. 

2) Siswa mampu mengungkapkan materi ilmu pengetahuan alam dengan serius 

sebesar 41% saja, sedangkan 59%yang lain masih belum mampu 

mengungkapkan  dengan baik. Hal ini disebabkansiswa masih grogi sehingga 

mempengaruhi tutur dan sikap saat menjelaskan. 

Guru kelas bersama guru mitra mendiskusikan hasil proses pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan media audio visual berupa gambar benda  pada 

siklus 1 yang dilaksanakan pada hari Senin, 17 September  2012, pelaksanaan 

sedikit menyimpang dari rencara semula yang ditargetkan hanya satu kali 

pertemuan. Penyebabnya adalah kegiatan diskusi kelompok yang menyita waktu 

serta laporan dari kelompok, sehingga untuk pelaksanaan penilaian waktunya 

masih kurang. 

Kekurangan dari siklus I ini di antaranya adalah siswa masih belum bisa 

dikondisikan, masih banyak yang gaduh dan berbicara dengan siswa lain. Di 

samping itu siswa juga belum mampu berdiskusi dengan serius, dalam berbicara 

di depan kelas pun siswa masih malu-malu, grogi dan kurang percaya diri 

sehingga mempengaruhi kualitas penampilan saat berbicara  di depan kelas. 

Kekurangan yang lain pada guru, yaitu belum dapat memanfaatkan waktu sesuai 

rencana. 

Sedangkan pada siklus 1 putaran 2 hasil observasi terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung dinyatakan bahwa : 



1) Siswa yang aktif selama pembelajaran adalah 69% dan 31% kurang aktif. 

2) Siswa yang mampu menjelaskan dengan serius sebesar 69% sedangkan yang 

31% belum mampu menjelaskan dengan baik. 

Proses pembelajaran keterampilan menggunakan alat peraga dengan 

menggunakan media gambar benda  pada siklus I putaran 2 dilaksanakan satu kali 

pertemuan  pada tanggal 18 September  2012 dan berjalan lancar. Siswa lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran dibandingkan siklus I.putaran 2 

Pada siklus I putaran 2  ini siswa sudah mulai percaya diri akan tetapi 

penampilan siswa seperti terlihat menghafal. Ketika dia lupa maka akan terdiam. 

Namun demikian terlihat aktivitas dan respon dari siswa mengalami peningkatan 

dari siklus sebelumnya., serta pada siklus ini sudah ada persiapan dari siswa 

sehingga penampilannya lebih baik dari sebelumnya. 

Selain itu suara siswa sebagian besar masih terlalu lemah sehingga teman-

temannya tidak mendengar presentase mereka. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran  ilmu pengetahuan alam  dengan media audio visual yaitu 

menggunakan  dvd  player . Metode yang digunakan adalah metodeTanya jawab 

dan ceramah. Waktu yang digunakan untuk pendahuluan adalah 10 menit. 

Kegiatan perencanaan siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 23              

September 2012. Guru kelas bersama- sama guru mitra mendiskripsikan         

rancangan tindakan yang akan dilaksanakan.  Dari hasil pengamatan terhadap 

proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan media audio visual yang 

berlangsung dapat dinyatakan bahwa: 

1) Siswa yang aktif selama pembelajaran berlangsung sekitar 82% sedangkan 

18% lainnya masih kurang aktif. 

2) Siswa yang mampu bercerita dengan serius sebesar 82%, 18% lainnya masih 

mengalami kendala masih kurangnya pemahaman terhadap gambar benda. 

Proses pembelajaran menjelaskan macam-macam benda  dengan 

menggunakan media gambar  benda  pada siklus II dilaksanakan satu kali 

pertemuan (2 x 35 menit) pada tanggal 23  Setptember 2012 dan berjalan lancar. 

Pada siklus II ada peningkatan hasil pembelajaran sehingga hasil yang 

dicapai juga lebih maksimal. Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 

sebelumnya sudah dapat diatasi dan indikator-indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan juga sudah berhasil  

Pada siklus II mengalami peningkatan yang besar, hal ini ditunjukkan 

keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ketika diberi penjelasan mereka 

serius mendengarkan. Ketika ada tugas membedakan benda  ke depan kelas 

mereka bisa mengerjakan dengan lancar. Siswa juga terlihat aktif dalam 

menanggapi dari teman-temannya. 

Selain itu prestasi atau hasil belajar siswa dalam pembelajarannya pun 

mengalami peningkatan. Itu terbukti dengan meningkatnya jumlah siswa yang 

mampu bercerita dengan baik di depan kelas. Sebagian besar mereka mampu 

menangkap gagasan-gagasannya secara lengkap. Sehingga dalam siklus II ini 

sudah mampu meningkatkan hasil belajar IPA. Dengan tercapainya indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan, maka tercapai sudah tujuan dari penelitian ini. 



Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 2 dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan media gambar benda dari siklus I ke siklus berikutnya. 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan dalam 4 Tahap, yakni (1) Perencanaan Tindakan, (2) Pelaksanaan 

Tindakan, (3) Observasi dan (4) Refleksi. 

Adapun deskripsi hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II dapat 

diperjelas sebagai berikut : 

Sebelum dilaksanakan tindakan, dilaksanakan observasi untuk mengetahui 

keterampilan membedakan benda  siswa kelas IV SDN.1 Pandeyan, Jatinom, 

Klaten. Dan hasil observasi ini dinyatakan bahwa keterampilan siswa SDN.1 

Pandeyan Jatinom , Klaten  masih tergolong rendah. Oleh karena itu guru kelas 

mengadakan diskusi dengan guru mitra untuk mencari solusi guna mengatasi 

permasalahan tersebut.  

Gambar benda  merupakan media yang umum dipakai, harganya murah 

dan terjangkau, tidak terlalu memakan tempat., mudah diingat siswa dan mampu 

menunjukkan orang atau benda serta peristiwa yang terjadi yang mungkin tidak 

akan dibawa ke dalam kelas. Keistimewaan lainnya yaitu walaupun gambar sering 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk sarana mata pelajaran akan tetapi 

gambar seri tetap mampu menarik perhatian siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran. 

Selanjutnya guru kelas dan guru mitra menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) guna melaksanakan kegiatan siklus I. Materi untuk siklus I 

sampai siklus  2 . Untuk pelaksanaan siklus I, siswa diminta menceritakan  

sebagai penggali ide-ide sehingga siswa tidak kesulitan dalam membedakan . Di 

samping itu gambar-gambar tersebut juga dapat menggali pengetahuan siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPA menjelaskan  pada 

siklus I masih terdapat kekurangan-kekurangan, diantaranya siswa masih terlihat 

kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada saat berdiskusi, masih 

banyak siswa yang bersenda gurau dengan temannya. Hal ini dimungkinkan 

karena kerja dalam kelompok sebagian siswa hanya mempercayakan pada 

temannya. Jadi pada saat berdiskusi hanya 1-2 siswa saja yang bekerja, sehingga 

saat menjelaskan  ke depan secara individu mereka belum dapat mengungkapkan 

ide-ide dan gagasannya dengan baik. 

Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Pada siklus II 

pembelajaran keterampilan berbicara dilakukan secara individual. Maksudnya 

siswa menkelaskan peristiwa dalam gambar benda agar ulasannya lebih 

mendalam. 

Hasil pengamatan mengenai pembelajaran keterampilan berbicara pada 

siklus II dapat dilihat bahwa siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

lebih serius dalam berbicara. Siswa lebih serius ketika menanggapi cerita teman..  

Mereka sudah menunjukkan rasapercaya diri, lebih paham terhadap materi yang 

disampaikan, sebagian besar  sudah tepat. Selain itu guru sudah mampu 

mengkondisikan kelas sehingga siswa bisa mengerti tugas dan tanggung jawabnya 

serta mampu membuat suasana nyaman sehingga siswa merasa senang dan 

antusias dalam belajar. Kelemahan pada siklus I dan II sudah dapat teratasi dengan 



baik. Dengan demikian dapat dikatakan pembelajaran  tentang materi benda dan 

sifatnya  pada  siswa kelas IV SDN.1 Pandeyan, Jatinom, KLaten telah berhasil 

dengan baik. 

Berdasarkan atas tindakan yang dilakukan, guru telah berhasil 

melaksanakan pembelajaran keterampilan audio visual yang dapat menarik minat 

siswa dalam belajar, sehingga terjadi peningkatan hasil keterampilan dengan 

metode audio visual . Selain itu penelitian ini juga dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

Keberhasilan keterampilan audio visual  siswa dengan menggunakan  dvd 

player dapat dilihat dari indikator ketercapaian yang ditunjukkan oleh siswa dalam 

pemahaman tentang benda dan sifatnya.  Ketepatan pemilihan metode audio 

visual  yang digunakan. 

Hasil atau nilai siswa dalam pembelajaran keterampilan audio visual 

meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian guru dari siklus I sampai siklus 

II yang mengalami peningkatan. 

 

KESIMPULAN  

1. Bahwa dengan Penerapan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

Media Audio Visual pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandeyan dapat 

meningkatkan hasil belajar pada anak 

       Hal tersebut terbukti sebagai berikut : 

a. Hasil keterampilan siswa menjadi meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai pada siswa dari siklus 1 dan 2.   

b. Siswa menjadi jelas dalam mengerjakan soal 

c. Siswa dapat membedakan jenis benda padat, cair das gas serta sifat- 

sifatnya. 

d. Siswa dapat menyebutkan macam-macam benda padat, cair dan gas. 

e. Siswa bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru 

 

SARAN 

1. Bagi Guru  

a. Pada setiap pembelajaran diharapkan memanfaatkan suatu media sebagi 

alat bantu pembelajaran. 

b. Hendaknya lebih inovatif dalam menerapkan strategi dan media dalam 

pembelajaran agar siswa tidak merasa jenuh. 

c. Kepada pihak sekolahnya memberikan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran yang lebih mendukung untuk mencapai hasil belajar siswa 

yang lebih baik. 

d. Meminimalkan dominasi dalam pembelajaran, memposisikan siswa 

sebagai subyek pembelajaran agar mereka mengkontruksi ilmu 

Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

 



2. Bagi Siswa 

a. Pada saat proses pembelajaran berlangsung agar selalu memperhatikan 

arahan dari guru. 

b. Selalu memotivasi diri untuk lebih giat belajar dan dapt bekerja sama 

dalam kegiatan kelompok 

c. Memupuk rasa percaya diri agar terampil dalam segala hal  
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