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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu indikator pendidikan berkualitas adalah meningkatnya motivasi 

belajar siswa. Motivasi belajar siswa dapat lebih di tingkatkan apabila 

pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien dengan ditunjang oleh 

tersedianya sarana dan prasarana, serta kecakapan guru dalam mengelola 

proses pembelajaran di kelas. 

Tolak Ukur keberhasilan pembelajaran pada umumnya adalah prestasi 

belajar yang diawali dengan meningkatnya motivasi belajar di kelas, Motivasi 

belajar di SD Negeri 2 Mojoagung khususnya kelas IV pada mata pelajaran 

IPA rendah, hal ini terbukti dengan kegiatan pembelajaran yang kurang 

efektif yang ditandai dengan banyaknya siswa yang ramai sendiri dan tidak 

fokus dalam materi pembelajaran sehingga motivasi belajar IPA pada siswa  

masih rendah yaitu sebesar 27 %. 

Rendahnya motivasi belajar IPA di kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung 

kecamatan karangrayung kabupaten grobogan di mungkinkan juga karena 

guru kurang menggunakan media pembelajaran yang sesuai sehingga 

pembelajaran hanya bersifat abstrak, sehingga siswa tidak termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Bertumpu pada kenyataan tersebut diatas, untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, guru harus mampu menangani dan mencari solusi 
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pemecahannya sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung lebih efektif 

dan efisien. 

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan media Audio 

Visual yang dikarenakan diharapkan siswa dapat tertarik pada materi 

pelajaran dan kegiatan pembelajaran sehingga bisa meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diambil beberapa masalah: 

1. Motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA rendah / kurang baik.  

2. Banyak siswa yang ramai sendiri dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa tidak fokus dalam menerima materi pembelajaran. 

4. Guru kurang memanfaatkan media Audio Visual dalam pembelajaran. 

Dari beberapa media yang ada, pasti ada kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Dengan media pembelajaran audio visual diharapkan siswa 

akan menjadi mudah menangkap pelajaran yang disampaikan guru serta aktif 

dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya siswa menjadi paham akan 

materi yang disampaikan terutama dalam mata pelajaran IPA. Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini, peneliti 

memilih judul “Upaya meningkatkan motivasi belajar IPA melalui media 

audio visual bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B.  Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas dan memepermudah pemahaman antar variabel, maka 

dalam penelitian ini akan dibatasi masalah-masalahnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pokok bahasan 

energi dan penggunaannya.  

2. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

Audio Visual. 

3. Penelitian ini dilakukan pada siswa Kelas IV SDN 2 Mojoagung, 

Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 

2012/2013. 

C.    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil sebuah rumusan 

masalah yaitu:” Apakah motivasi belajar IPA bagi siswa kelas IV SDN 2 

Mojoagung kecamatan karangrayung kabupaten grobogan tahun pelajaran 

2012 /2013 dapat ditingkatkan melalui media Audio Visual ?”   

D.     Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Khusus: 

Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA tentang energi dan 

penggunaanya melalui media Audio Visual bagi siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Mojoagung. 

b. Tujuan Umum: 
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Setiap penelitian tentu memiliki suatu tujuan, demikian halnya dalam 

penelitian tindakan kelas ini juga mempunyai tujuan, antara lain: 

1. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

2. Pembelajaran lebih efisien. 

3. Guru lebih termotivasi untuk menggunakan media Audio Visual 

dalam pembelajaran. 

E.      Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, mempunyai tujuan  juga 

memiliki manfaat, seperti halnya penelitian tindakan ini juga bermanfaat 

baik bagi siswa, bagi guru, maupun bagi sekolah. 

a. Manfaat bagi siswa  

Meningkatkan motivasi belajar IPA pada materi energi dan 

penggunaanya. 

b. Manfaat bagi guru 

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. 

2. Menambah wawasan baru bagi guru, bahwa penggunaan media Audio 

Visual lebih dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dibanding 

media yang lainnya. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Apabila motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA meningkat, 

maka prestasi hasil belajar dan nilai ulangan semester akan lebih baik 

dan akhirnya nilai mata pelajaran IPA akan dapat tercapai secara 



5 
 

 

 

maksimal, sehingga memajukan prestasi sekolah, serta visi dan misi 

sekolah akan terwujud. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Mc. Donald dalam (Sardiman.2012:73), Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai dengan munculnya “ 

feeling“ dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Maka dapat  

dikatakan motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks. 

Sardiman (2012:75) menyebutkan bahwa motivasi dapat juga diakatakan 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi–kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka 

akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakan perasaan tidak suka itu. 

b. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah sebagai keseluruhan daya penggerak didalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai 

(Sardiman ,2012:75). 

Sedangkan menurut Thomas.L.Good dan Jere B.Brophy dalam 

(Prayitno, Elida.1989:8) mendefinisikan motivasi belajar sebagai suatu energi 

penggerak, pengarah dan memperkuat tingkah laku. 

6 
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c. Teori tentang Motivasi 

Menurut Sardiman (2012:80) macam teori tentang motivasi yang 

berkaitan dengan kebutuhan: 

1. Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat dan 

sebaginya. 

2. Kebutuhan akan keamanan (security), yakni rasa aman, bebas dari rasa 

takut dan kecemasan; 

3. Kebutuhan akan cinta dan kasih: kasih, rasa diterima dalam suatu 

masyarakat atau golongan  (keluarga, sekolah, kelompok): 

4. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat 

dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan sosial, pembentukan 

pribadi. 

Sedangkan teori lain menurut Prayitno, Elida (1989:34) teori motivasi 

berdasarkan kebutuhan yaitu: 

1. Jenjang kebutuhan 

2. Kebutuhan fisik 

3. Kebutuhan Emosional 

4. Kebutuhan Kognitif 

Di samping itu ada teori–teori lain yang perlu diketahui, menurut 

Sardiman (2012:82) yaitu: 

1. Teori Insting 

Menurut teori ini tindakan setiap diri manusia diasumsikan seperti tingkah 

jenis binatang. Tindakan manusia itu dikatakan selalu berkait dengan insting 
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atau pembawaan. Dalam memberikan respon terhadap adanya kebutuhan 

seolah–olah tanpa dipelajari. Tokoh dari teori ini adalah Mc. Dougall. 

2. Teori fisiologis  

Teori ini juga disebutnya ‘Behaviour theories“ Menurut teori ini 

semua tindakan manusia berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan 

kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik. Atau disebut juga 

sebagi kebutuhan primer, seperti kebutuhan tentang makanan, minuman, 

udara dan lain–lain yang diperlukan untuk kepentingan tubuh seseorang. Dari 

teori inilah muncul perjuangan hidup, perjuangan untuk mempertahankan 

hidup, struggle for survival. 

3. Teori psikoanalitik 

Teori ini mirip dengan teori insting, tetapi lebih di tekankan pada 

unsur–unsur kejiwaan yang ada pada diri manusia. Bahwa setiap tindakan 

manusia karena adanya unsur pribadi manusia yakni id dan ego. Tokoh teori 

ini adalah Freud. 

d. Ciri–ciri Motivasi yang ada pada diri seseorang 

Antara lain sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas. 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. 

3. Menunjukan minat terhadap bermacam–macam masalah. 

4. Lebih senang bekerja sendiri. 

5. Cepat bosan pada tugas–tugas yang rutin. 
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6. Dapat mempertahankan pendapatnnya. 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal–soal. 

e. Fungsi Motivasi 

Menurut Sardiman (2012:85) fungsi dari motivasi ada tiga macam yaitu: 

1. Mendorong manusia utnuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak diacapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan–perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan–perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang 

siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk 

bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

f. Macam-macam motivasi 

Menurut Sardiman (2012:86) macam–macam motivasi sebagai berikut; 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

2. Motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

4. Motivasi instrinsik dan ekstrinsik  
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Sedangkan menurut Prayitno, Elida(1989:10) macam motivasi ada 2              

yaitu : 

 1. Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melkukan sesuatu. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukan, motivasi ekstrinsik tidak secara langsung 

bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Dalam ciri-ciri motivasi ini, motivasi instrinsik ditandai dengan 

dorongan yang berasal dari dalam diri siswa untuk berperilaku tertentu, 

sebagai contoh siswa berinisiatif sendiri untuk mempelajari IPA karena 

rasa senang belajar IPA, tanpa harus ada penugasan dari guru, dia 

berusaha mencari sumber yang dapat digunakan untuk belajar. 

Sebaliknya motivasi ekstrinsik sangat dipengaruhi oleh faktor 

dari luar siswa misalnya siswa belajar IPA karena kuatir mendapat nilai 

yang buruk sehingga mempengaruhi kenaikan kelas atau kuatir 

dianggap bodoh oleh teman yang lain. 
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Guru biasanya mengharapkan yang ideal yaitu siswa akan 

termotivasi secara instrinsik, karena jenis motivasi ini lebih bersifat 

konstan atau permanen dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik, 

namun pada kenyataannya kedua jenis motivasi ini muncul pada siswa 

yang sama, hanya kecenderungannya berbeda. Seorang siswa mungkin 

cenderung lebih termotivasi secara instrinsik untuk suatu pelajaran 

tertentu, tetapi tidak untuk mata pelajaran yang lain. 

Sehingga dalam proses pembelajaran, guru perlu berusaha 

mencari strategi yang tepat utnuk dapat membantu siswa belajar, 

apapun kecenderungan jenis motivasi yang mendorongnya belajar. 

Gurur perlu mengetahui dengan lebih jelas interaksi antara 

tingkat motivasi siswa dengan pembelajaran supaya dapat melakukan 

intervensi pengajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat diakukan berdasarkan beberapa temuan mengenai 

hubungan antara motivasi dengan penggunaan media belajar Audio 

Visual. Dari berbagai penelitian mengenai motivasi belajar ditemukan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan antara tingkat motivasi siswa dan hasil belajar, 

baik terhadap hasil belajar pada suatu waktu tertentu maupun 

terhadap hasil belajar selanjutnya. 

b. Terdapat interaksi antara cara mengajar guru dengan pola motivasi 

siswa yang selanjutnya berpengaruh pula pada hasil belajar. 
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Cara guru mengajar yang menarik, menantang siswa 

berberpikir dan berperan aktif akan mempengaruhi motivasi siswa 

secara positip, sebaliknya apabila guru tidak bersemangat, tidak 

kreatif dalam mengajar atau bahkan cenderung membosankan, 

maka tingkat motivasi siswa akan menjadi rendah, Suciati dkk          

(2005: 3.4) 

c. Guru dapat mengubah (meningkatkan) motivasi belajar siswa 

dengan melakukan tindakan tertentu didalam kelas untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, disini tindakan yang 

dilakukan adalah dengan penerapan media audio visual dalam 

pembelajaran, sehingga siswa akan terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran atau bersikap positip dan tidak peduli. 

Untuk itu guru perlu memahami apapun yang dilakukan 

guru di ruang kelas mempunyai pengaruh baik positip maupun 

negatif, terhadap motivasi belajar siswa. Cara guru menyajikan 

pelajaran, bagaimana kegiatan belajar disekolah, dikelas semua 

akan mempengaruhi motivasi siswa. 

Usaha siswa menggunakan seluruh potensinya untuk 

mencapai aktualisasi diri yang maksimal merupakan tugas dan 

tanggung jawab utama guru. “Ketika berada diruang kelas guru 

memegang peranan kunci dalam memotivasi siswa, ketika melihat 

siswa yang bosan, guru harus melaksanakan pembelajaran yang 
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bervariasi dan dapat pula memberikan tantangan baru kepada 

siswa yang berlebihan energi”, suciati dkk (2005: 3.10). 

Perhatian merupakan faktor indikator motivasi siswa, 

sebaik apapun persiapan mengajar guru, bila siswa tidak member 

perhatian, proses belajar tidak akan berjalan, siswa yang 

memasuki ruangan kelas tidak otomatis mempunyai perhatian 

terhadap apa yang akan diajarkan guru, oleh sebab itu guru perlu 

berusaha “menciptakan” rasa ingin tahu dan perhatian siswa pada 

awal pembelajaran dan memeliharanya sampai tujuan belajar 

tercapai. 

Untuk mewujudkannya, guru dapat menyajikan sesuatu 

yang baru atau yang tidak lazim yaitu dengan penggunaan media 

audio visual atau suara dan gambar atau dibantu dengan laptop 

dan LCD sehingga meanarik perhatian siswa, setelah siswa merasa 

tertarik maka akan timbul rasa senang dan pada akhirnya muncul 

motivasi untuk belajar pada diri siswa. 

2. Hakikat Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Belajar 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010:120) bahwa 

kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau 

pengantar“ dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Maka Media belajar adalah alat 
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bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. 

b. Macam–macam media  

1. Dilihat dari jenisnya  

a. Media auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, 

piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau 

mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

b. Media visual 

Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar 

diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) 

foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media 

visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak 

seperti film bisu, dan film kartun. 

c. Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media yang pertama dan kedua. 

Media ini di bagi menjadi dua macam yaitu: 
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1. Audio Visual diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), 

film rangkai suara, dan cetak suara. 

2. Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara 

dan video cassette. 

Pembagian lain dari media ini adalah: 

a. Audio Visual Murni, yaitu baik unsur maupun unsur gambar dari 

satu sumber seperti film video-cassete, dan 

b. Audiovisual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur 

gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film 

bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides 

proyektor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. 

2. Dilihat dari Daya Liputnya 

a. Media dengan daya liput Luas dan serentak 

Penggunanan media ini tidak tak terbatas oleh tempat dan ruang 

serta dapat menjangkau anak didik yang banyak dalam waktu 

yang sama. 

Contoh: radio dan telivisi. 

b. Media dengan daya Liput yang Terbatas oleh Ruang dan Tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan 

tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang 

harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 
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c. Media untuk pengajaran Individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk 

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui 

komputer atau laptop. 

3. Dilihat dari bahan pembuatannya  

Media dibagi menjadi: 

a. Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, 

cara pembuatannya mudah, dan penggunaannnya tidak sulit. 

b. Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannnya 

sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan 

penggunananya memerlukan keterampilan yang memadai. 

B. Kajian penelitian yang relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang 

hasil–hasil penelitian yang telah dikemukakan yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, 

peneliti akan menguraikan hasil–hasil penelitian terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan  Erna Puji Rahayu(2011), dengan judul “ 

upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui belajar 

kelompok pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDN 1 Ngaringan 

semester II tahun pelajaran 2010/2011.” penelitian tersebut sama dengan 

peneliti lakukan yaitu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 
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disini dari penelitian tersebut terjadi peningkatan motivasi belajar siswa  

sebesar 82% dan hasil belajar siswa sebesar 95%. 

Penelitian yang dilakukan Siti Endang Listyowati dengan judul“ 

Apakah dengan penerapan metode Demonstrasi dan Penggunaan  penggunaan 

media dalam mata pelajaran IPA tentang Hubungan struktur tubuh tumbuhan  

dengan  fungsinya dapat Meningkatkan Motivasi  Siswa Kelas IV SD Negeri 

3 Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan semester I tahun 

pelajaran 2009/2010.” Penelitian tersebut hamper sama dengan peneliti  

lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang motivasi belajar dan disini 

penelitian yang dilakukan saudara Siti Endang Listyowati dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 85%, namun dengan media 

yang berbeda. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas maka dapat diambil pokok–

pokok pikiran sebagai berikut: bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar 

adalah mempelajari setiap konsep secara bertahap untuk mendapatkan 

pengertian, kemudian mengaplikasikannya konsep–konsep kesituasi yang 

nyata. Pembelajaran IPA di sekolah dasar akan berhasil bila menggunakan 

media Audio Visual agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti 

gambar perencanaan di bawah ini. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 
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D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kegiatan teori dan kerangka berfikir seperti uraian diatas 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: Diduga Motivasi Belajar IPA 

dapat ditingkatkan melalui penggunaan media Audio Visual  bagi siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Mojoagung tahun pelajaran 2012/2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting penelitian  

a. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Mojoagung jl. Kendeng RT 06 

RW 07 Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. 

b. Waktu penelitian  

Waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan 

pada bulan maret semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Dilakukan 

pada jam pembelajaran efektif dengan tidak mengganggu jalannya 

kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan. 

B. Subyek penelitian 

a. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung yang   

berjumlah 15 anak, yaitu laki–laki 12 anak dan perempuan 3 anak. 

b. Guru kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung 

Kabupaten Grobogan. 

C. Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model yang di kemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (2010:137), yang 

meliputi tahap perencanaan, aksi/tindakan, observasi/pengamatan dan refleksi 

tahapan dalam penelitian tindakan kelas di lakukan secara urut sehingga 

hasilnya akan tercapai dengan baik. Pada siklus I tahapan yang dilakukan 

adalah kegiatan perencanaan, aksi/tindakan, observasi/pengamatan dan 

20 
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refleksi, sedangkan hasil yang dicapai pada siklus I dapat digunakan sebagai 

bahan untuk pelaksanaan siklus II, tahapan kegiatan pada siklus II meliputi 

perencanaan ulang, aksi/tindakan, observasi/pengamatan dan refleksi. 

Prosedur dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : modifikasi dari Kemmis dan Taggart (Sutama , 2010:20) 

Gambar 2. Proses Penelitian Tindakan 
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Keterangan : 

1. Dialog Awal 

      Dialog awal disini merupakan pertemuan antara peneliti dan guru 

kelas dalam melakukan pengenalan, penyatuan ide, berdiskusi membahas 

masalah yang ada dikelas dan mencari solusi untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Dialog membicarakan media belajar yang akan digunakan 

dan dikembangkan sehingga diperoleh kesepakatan untuk menggunakan 

media pembelajaran audio visual untuk meningkatkan motivasi belajar 

IPA tentang energi dan penggunaannya. 

2. Perencanaan Tindakan Kelas  

      Perencanaan ini merujuk pada hasil dari dialog awal yang diharapkan 

menyadarkan bahwa pentingnya meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung. Peneliti bersama dengan guru 

menyusun perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam 

pembelajaran. Perencanaan tindakan berkisar pada minggu kedua dan 

minggu ketiga bulan April. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

      Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan, namun perencanaan 

tidak bersifat mutlak dikendalikan rencana. Tindakan yang diputuskan 

mengandung resiko dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rencana harus 

bersifat sementara, fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang 

ada dikelas sebagai upaya perbaikan. 
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4. Observasi dan Monitoring 

      Observasi dan monitoring dengan cara mengamati hasil atau dampak 

tindakan yang dikenakan pada siswa. Pada waktu observasi, observer 

mengamati proses pembelajaran dan menyimpulkan data mengenai yang 

terjadi saat pembelajaran baik mengenai siswa, guru, dan kelas. 

      Observasi dilakukan dengan mencatat semua kegiatan guru mulai dari 

pendahuluan, pelaksanaan, atau penerapan, situasi kelas selama tindakan, 

serta penarikan kesimpulan dari tindakan yang telah dilaksankan. 

5. Refleksi 

      Refleksi adalah mengkaji tentang semua kejadian yang telah dicatat 

oleh observer. Refleksi berisi tentang usaha memahami proses, masalah, 

dan kendala nyata yang  terjadi dikelas dengan tindakan strategi. Refleksi 

dilakukan antara peneliti dan guru untuk meninjau ulang hasil dari 

tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan ini, dilakukan disetiap akhir 

pembelajaran IPA. 

6. Evaluasi  

      Evaluasi dilakukan untuk menelaah hasil perencanaan, observasi, dan 

refleksi pada setiap pelaksanaan penelitian. Evaluasi dilakukan sebagai 

tolak ukur keberhasilan tindakan dari penelitian itu sendiri. Evaluasi 

ditujukan pada penemuan dan bukti–bukti untuk menjawab dari tujuan 

yang telah dilaksanakan. 

7. Penyimpulan 
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      Penyimpulan merupakan pengambilan inti dari sajian data dalam 

bentuk pernyataan singkat, jelas, padat, dan bermakna. Hasil dari 

penelitian tersebut berupa peningkatan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA setelah menggunakan media pembelajaran  Audio 

Visual. 

D. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data  

Di dalam penelitian ini penulis melaksankan jenis data kualitatif yang 

terdiri atas;  

1. Hasil pengamatan siswa menunjukan motivasi siswa dalam pelajaran 

IPA rendah. 

2. Guru di dalam kegiatan pembelajaran belum menggunakan media 

audio visual, masih menggunakan ceramah. 

b. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer berasal dari siswa kelas IV SD Negeri 2 

Mojoagung semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder berasal dari guru kelas IV SD Negeri 2 

Mojoagung tahun pelajaran 2012/2013 yang bertujuan mengetahui 
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hasil belajar di kelas dan teman sejawat bertujuan untuk 

mengetahui perilaku kerja sama dalam lingkungan belajar. 

Selain itu informasi juga digali dari berbagai sumber data dan jenis 

data yang lain meliputi: 

a. Arsip atau dokumen  

b. Angket  

c. Wawancara dan pengamatan 

E. Pengumpulan Data 

a. Tehnik pengumpulan data  

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tehnik tes dan 

non tes, tes tertulis digunakan pada akhir siklus I dan siklus II yang 

terdiri atas materi tentang energi dan penggunaannya, sedangkan 

tehnik non tes meliputi, angket, observasi, dokumentasi, dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang keaktifan dalam proses 

belajar. 

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, observasi ini 

di lakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung kecamatan 

karangrayung kabupaten grobogan yang seluruhnya berjumlah 15 

siswa. Observasi di lakukan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini, observasi dialakukan oleh peneliti maupun 

guru sejawat kelas lain terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah serentetan pertanyaan atau latihan seta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki indidvidu atau 

kelompok (Suharsimi, Arikunto,2006:150). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan setelah proses 

pembelajaran selesai, wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara tertulis dan lisan. 

3. Dokumentasi 

Tehnik ini digunakan untuk megumpulkan data yang berupa data–

data tertulis, yaitu hasil ulangan harian. 

F. Instrumen Penelitian  

   Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Observasi ada dua jenis, yakni observasi yang disusun untuk melihat 

kinerja guru dan observasi yang ditujukan untuk melihat motivasi siswa 

selama melakukan proses belajar mengajar. Observasi digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan observasi pembelajaran yang dilakukan 

guru, tujuannya untuk melihat kekurangan dan kelebihan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. 
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Tabel 1. Instrumen Observasi Motivasi belajar IPA 

Berilah tanda V skor yang sesuai dengan yang anda amati ! 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru / teman      

2. Memperhaatikan dengan aktif      

3. Aktif mengikuti pelajaran      

4. Berani mengajukan pertanyaan kepada guru      

5. Aktif terlibat dalam pembelajaran      

6. Memberi kesempatan orang lain berbicara      

7. Melihat dan mendengarkan dengan aktif      

8. Mengerjakan soal didepan dengan benar      

9. Berani mengerjakan soal di depan      

10, Berani memberikan pendapat dari pertanyaan teman      

 

Keterangan penskoran: 

Skor  1.  Siswa yang aktif kurang dari 3 orang 

Skor  2.  Siswa yang aktif antara 4-6 orang 

Skor  3.  Siswa yang aktif antara 7-9 orang 

Skor  4.  Siswa yang aktif antara 10-12  orang 

Skor  5.  Siswa yang aktif antara 13-15 orang 
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Tabel 2.  Instrumen Pengamatan Motivasi Belajar 

Mata Pelajaran  :   IPA 

Kelas /Semester :   IV / 2 

Hari /tanggal  :   …….., …Mei 2013 

Tempat  :   SD Negeri 2 Mojoagung 

 

No 

 

Nama 

Aspek yang  Diamati  

JML Keaktifan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aditya            

2 Aldi Eko. D            

3 Budi Tri Mulyo            

4 Feni Akiko. S            

5 Nur Rohmad            

6 Rio Kurniawan            

7 Anggi Pramana            

8 Ilham Muazidin            

9 Fatkhur Rohman            

10 Yudha Sasmita            

11 Eko Susanto            

12 Ivan Deni. S            

13 Syafrizal A. N            

14 Isha Nabila            

15 Ida Fitriana            

jumlah            
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Keterangan :    

1. Kurang        

2. Sedang 

3. Baik         

  

Tabel 3. Instrumen wawancara penggunaan media Audio Visual 
 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR IPA BAGI SISWA KELAS IV SDN 

2 MOJOAGUNG TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

 

Nama Siswa : …………. 

Waktu  : …………. 

 

1.Bagaimana proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN 2 Mojoagung ? 

Jawab  : …………………….. 

2.Masalah apa yang sering kamu temui saat proses pembelajaran IPA 

berlangsung ? 

Jawab  : …………………….. 

3.Apakah dalam pembelajaran sudah menggunakan metode atau media 

tertentu dalam pelajaran IPA tersebut ? 

Jawab  : ……………………... 

4.Bagaimana suasana proses pembelajran IPA dengan menggunakan media 

yang digunakan tersebut ? 
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Jawab  : …………………….. 

5.Bagaimana hasilnya setelah menggunakan media dalam pembelajaran IPA 

bagi kalian ? 

Jawab  : ……………………. 

Interviuwer 

AGUS BUDI SULISTYONO 
A54F100035 

 

b. Dokumentasi di ambil dari kesimpulan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan kamera. 

Untuk mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi. Moleong dalam Basrowi 

dan Suwandi(2008:123) menggolongkan trianggulasi menjadi 3 yaitu 

trianggulasi sumber data, trianggulasi metode, dan trianggulasi teori. 

Pengertian trianggulasi tersebut adalah: 

1. Tri anggulasi Sumber Data yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber 

yang berbeda agar lebih mantap kebenarannya dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara serta 

dokumentasi. 

2. Trianggulasi metode yaitu mengumpulkan data yang sejenis dengan 

menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda. 

3. Trianggulasi teori yaitu cara analisis data dengan mempertarungkan logika 

teori pada data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan. 
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Adapun dari trianggulasi yang ada peneliti menggunakan tehnik 

trianggulasi sumber data dan tri anggulasi metode. Trianggulasi sumber 

data digunakan dengan mengecek beberapa sumber data, sedangkan 

trianggulasi metode, penulis membandingkan data yang diperoleh melalui 

hasil observasi maupun dokumen. 

G. Indikator Pencapaian 

Indikator kinerja pencapaian yang diharapkan peneliti adalah dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 

Mojoagung kecamatan karangrayung kabupaten grobogan, dengan 

pencapaian 87% dari jumlah siswa, sehingga motivasi belajar meningkat 

pada mata pelajaran IPA dalam kompetensi dasar energi dan 

penggunaannya. 

H. Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisa data. Analisis data yang peneliti 

gunakan adalah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam 

Kunandar (2009:101). Dalam penelitian dimulai sejak awal sampai 

berakhirnya pengumpulan data yang menggunakan tehnis analisis 

kualitatif, yang salah satu modelnya adalah tehnik analisis komparatif, 

yang terdiri dari tiga komponen. Yaitu reduksi data, beberan data (display 

data), dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah langkah pertama dalam proses analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data. Pada tahap ini peneliti menyeleksi dan merangkum data yang 

diperoleh berdasarkan fokus kategori maupun pokok permasalahan 

tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan. Selain itu data juga disusun 

sesuai dengan kebutuhan sehingga setelah dilakukan reduksi data, semua 

data yang relevan sudah tersusun dan terorgnisir sesuai dengan kebutuhan 

guna tahap selanjutnya. 

2. Penyajian Data (display data) 

Dalam tahap ini data diolah kembali dengan menyusun atau 

menyajikan dalam bentuk matriks, gambar/skema, atau tabel yang sesuai 

dengan kondisi data. Selanjutnya peneliti akan mengerti apa yang terjadi 

dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dari hasil reduksi dan penyajian data, peneliti dapat memahami 

secara mendalam hasil data yang diperoleh dan berdasarkan dari data 

itulah peneliti akan mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab 

permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan data dan bukti-bukti 

empiris yang telah terkumpul. 

Setelah dibuat kesimpulan, data perlu untuk diverifikasi agar hasil 

penelitian menjadi mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

Verifikasi sendiri merupakan aktivitas pengulangan dalam rangka 

pemantapan dan penulusuran data kembali secara cepat. Verifikasi juga 

bisa dilakukan dengan melakukan replikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Latar Penelitian 

SD Negeri 2 Mojoagung berdiri tahun 1963 dengan luas tanah 

2700 m2. Sekolah dasar tersebut memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru dan 

kepala sekolah, 1 ruang gudang, dan 1 ruang kantin sekolah. 

Dalam lingkungan SD Negeri 2 mojoagung terdapat variasi 

kehidupan masyarakat. Rata-rata latar belakang para siswa yang 

bersekolah di SDN 2 Mojoagung berasal dari kalangan masyarakat 

menengah ke bawah dan mempunyai agama yang berbeda-beda. 

Dengan mengharap Ridho Allah SWT di bawah pimpinan Ibu 

Subiyanti,S.Pd, SDN 2 Mojoagung bertekat meningkatkan kwalitas 

pendidikan yang memadai agar meningkatkan kinerja semua guru yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

1. Letak Geografis Tempat Penelitian 

SDN 2 Mojoagung terletak di desa mojoagung, kecamatan 

karangrayung, kabupaten grobogan. Letaknya disekitar perumahan warga. 

Letak geografis SDN 2 Mojoagung dapat dijelaskan yaitu dari arah kota 

purwodadi ke barat menuju desa godong, setelah sampai di  pertigaan 

godong ke kiri arah ke kecamatan karangrayung, kurang lebih 10 km, 

sampai di pertigaan jalan raya menuju desa rawoh belok ke kiri, dari jalan 

raya 20 m. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

a. Visi sekolah 

Luhur Dalam Berbudi, Unggul Dalam Kompetisi. 

b. Misi sekolah 

Melaksanakan proses pembelajaran dengan dilandasi aspek 

pengajaran, pengalaman serta terciptanya peserta didik yang 

berkualitas, kreatif dan efektif. 

c. Tujuan Sekolah 

1. Siswa mampu menjalankan ibadah sholat lima waktu, 

membaca, menulis, dan menghafal Al Qur’an Juz Amma. 

2. Mengoptimalkan ketercapaian ketuntasan belajar melalui 

program perbaikan sebagai upaya memperkecil siswa 

tinggal kelas. 

3. Mampu bersaing dibidang akademik dengan selalu 

mengikuti berbagi lomba minimal menjadi juara satu 

ditingkat dabin. 

4. Siswa sehat jasmani dan rokhani dengan melakukan 

kegiatan jum’at bersih, rabu dan sabtu sehat dan sholat 

zuhur berjamaah. 

3. Sarana dan Prasarana 

a. Data Ruang Kelas 

SDN 2 Mojoagung memiliki gedung dan ruang diantaranya 

yaitu: 
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1) 6 ruang kelas 

2) 1 ruang guru dan kepala sekolah 

3) 1 ruang gudang 

4) 1 kantin 

5) 2 ruang toilet 

 

b. Denah Gedung Sekolah 

    

    

        UUUU    

    Keterangan: 
1. Ruang kelas 6   6.    Ruang kelas 3 

2. Ruang Kelas 5   7.    Ruang Kelas 2 

3. Ruang Guru dan Kepsek  8.    Ruang Kelas 1 

4. Ruang Gudang   9.    Ruang Toilet 

5. Ruang Kelas 4   10.  Ruang Kantin 

    

    

    

  

 

 
Gambar 3. Denah Ruang SDN 2 Mojoagung 

 
 
 
 

6 

9 

5 

Jalan Kampung 

1 

2 

4 3 7 8 

10 
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c. Data Guru SDN 2 Mojoagung 

Guru yang mengajar di SDN 2 Mojoagung pada tahun 2012/ 

2013 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Data Guru SDN 2 Mojoagung tahun 2012/2013 

NO 

 

NAMA 

 

KETERANGAN 

1 Subiyanti,S.Pd Kepala Sekolah 

2 Siti Fatimah,S.Pd.SD Guru kelas I 

3 Siti hamidah, S.Pd.SD Guru kelas V 

4 Romiyati, S.Pd Guru Penjaskes I-VI 

5 Sri Pantiani, S.Pd.SD Guru kelas VI 

6 Agus Budi Sulistyono,A.Ma Guru kelas IV 

7 Kuncahyani Guru kelas II 

8 Rondiyatun Guru kelas III 

9 Hartono Guru Mapel Agama Islam 

10 Jasmin Penjaga 

 
d. Data Siswa SDN 2 Mojoagung 

Jumlah siswa di SDN 2 Mojoagung yaitu 115 pada tahun 

pelajaran 2012/2013 adapun perinciannya adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 5. Data siswa SDN 2 Mojoagung tahun 2012/2013 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kelas I 5 12 17 

Kelas II 10 14 24 

Kelas III 3 16 19 

Kelas IV 13 3 16 

Kelas V 9 9 18 

Kelas VI 9 12 21 

Jumlah 49 66 115 

 
B. Refleksi Awal (Pra Siklus) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan dengan bekerjasama 

dengan guru kelas VI di SDN 2 Mojoagung. Setting dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Mojoagung, sebanyak 15 

siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Pada 

pelaksanaan pra siklus ini peneliti bertindak sebagai pengajar sedangkan 

guru kelas VI bertindak sebagai pengamat. Berdasarkan hasil dialog awal 

dan observasi pada tanggal 16 mei 2013, dari 11 siswa tersebut umumnya 

kurang semangat terhadap apa yang disampaikan guru dalam mempelajari 

mata pelajaran IPA, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru saat 

menyampaikan pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan siswa merasa 

jenuh ataupun bosan dan bahkan terdapat beberapa siswa yang asik 

bermain sendiri dan tidak memperhatikan guru.  

Dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa pada mata 

pelajaran IPA di kelas IV SDN 2 Mojoagung, mengatakan bahwa 

semangat dan motivasi siswa dalam mata pelajaran IPA sangat rendah hal 
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ini terbukti ketika ada ulangan dan PR mereka kurang peduli dan banyak 

yang tidak mengerjakan, namun ada 4 siswa yang rajin mengerjakan PR 

dan mengerjakan ulangan dengan baik, melalui diskusi kolaborasi guru 

peneliti dengan guru mata pelajaran IPA, menyimpulkan bahwa semangat 

atau motivasi siswa dalam belajar IPA sangat rendah. 

Selanjutnya diskusi dilakukan dengan peneliti dan teman sejawat 

pada siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA, untuk mengidentifikasi 

faktor penyebab masalah. Hasil diskusi antara guru teman sejawat dan 

guru peneliti disepakati permasalahan yang timbul yaitu: Motivasi belajar 

IPA rendah, dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

guru tidak menarik, media pembelajarannya masih menggunakan media 

yang konvensional, tidak menggunakan media yang variasi. Berbagai 

kemungkinan penyebab masalah yang dijelaskan di atas kemudian 

dianalisis guru peneliti dan guru teman sejawat berdasar observasi kelas. 

Hasil diskusi guru peneliti dan guru teman sejawat sepakat bahwa 

penyebab masalah yang paling dominan adalah penggunaan media dalam 

pembelajaran IPA kurang sesuai. Dalam proses pembelajaran IPA guru 

tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi serta 

mengkaitkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Berdasarkan penyebab masalah yang telah disepakati, tindakan 

solusi masalah dengan menggunakan media Audio Visual dalam 

pembelajaran IPA. Penelitian tindakan kelas dilakukan guru peneliti 

dibantu dengan guru teman sejawat di SDN 2 Mojoagung dengan upaya 
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untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui penggunaan media 

Audio Visual. 

Guru peneliti dan guru teman sejawat melakukan evaluasi proses 

pembelajaran. Melalui evaluasi tersebut maka dilakukan penelitian 

tindakan kelas menggunakan media pembelajaran Audio Visual dan 

mempunyai tujuan awal yaitu meningkatkan kualitas guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA sehingga motivasi belajar IPA 

kelas IV akan meningkat. 

Tabel 6. Hasil Observasi  Tentang Motivasi Belajar IPA 

Berilah tanda V skor yang sesuai dengan yang anda amati ! 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru / teman V     

2. Memperhaatikan dengan aktif  V    

3. Aktif mengikuti pelajaran V     

4. Berani mengajukan pertanyaan kepada guru  V    

5. Aktif terlibat dalam pembelajaran  V    

6. Memberi kesempatan orang lain berbicara V     

7. Melihat dan mendengarkan dengan aktif V     

bersambung 
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    ( Tabel.6 ) Lanjutan 
 
8. Mengerjakan soal didepan dengan benar  V    

9. Berani mengerjakan soal didepan V     

10. Berani memberikan pendapat dari pertanyaan teman V     

 

 Keterangan penskoran: 

Skor  1.  Siswa yang aktif kurang dari 3 orang 

Skor  2.  Siswa yang aktif antara 4-6 orang 

Skor  3.  Siswa yang aktif antara 7-9 orang 

Skor  4.  Siswa yang aktif antara 10-12  orang 

Skor  5.  Siswa yang aktif antara 13-15 orang 

C. Analisis Pencarian Fakta 

Melalui observasi dan fakta-fakta yang ada dan dengan wawancara teman 

sejawat diketahui bahwa faktor penyebab kurang berhasilnya dalam proses 

pembelajaran IPA adalah : 

a.   Penjelasan guru terlalu abstrak 

      Dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan  media 

pembelajaran. 

b.   Penggunaan metode yang kurang tepat 

Dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah 

murni. 
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      c.   Kurangnya motivasi 

      Dalam proses pembelajaran guru kurang memberikan motivasi kepada 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

            d. Selama proses pembelajaran situasi kelas kurang kondusif 

menyebabkan    kurangnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran 

IPA. 

D. Deskripsi Penelitian Siklus 

          Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat, perbaikan 

pembelajaran  yang dilaksanakan ternyata ada kemajuan, hal ini ditunjukkan 

adanya peningkatan motivasi siswa  kelas IV di SD Negeri 2 Mojoagung    

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan  terhadap mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Kompetensi Dasar energi dan penggunaannya adapun 

peningkatan motivasi siswa tersebut dapat  peneliti  diskripsikan  persiklus 

berikut ini : 

1. SIKLUS I  

a.  Perencanaan 

  Perbaikan pembelajaran memfokuskan pada permasalahan yang ada 

pada pembelajaran sebelumnya. Dari hasil analisis observasi dan 

pengamatan menunjukkan bahwa dari 15 Siswa yang mengikuti 

pembelajaran IPA baru 4 siswa yang paham akan materi yang disampaikan 

sedangkan 11 siswa dinyatakan belum paham akan materi yang 

disampaikan di karenakan motivasi mereka untuk belajar IPA rendah 
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dengan prosentase motivasi siswa  baru mencapai 27% dari   hasil tersebut  

dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :            

Tabel 7. Hasil Observasi  Tentang Motivasi Belajar IPA  

Berilah tanda V skor yang sesuai dengan yang anda amati ! 
No Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru / teman V     

2. Memperhatikan dengan aktif  V    

3. Aktif mengikuti pelajaran V     

4. Berani mengajukan pertanyaan kepada guru  V    

5. Aktif terlibat dalam pembelajaran  V    

6. Memberi kesempatan orang lain berbicara V     

7. Melihat dan mendengarkan dengan aktif V     

8. Mengerjakan soal didepan dengan benar  V    

9. Berani mengerjakan soal didepan V     

10. Berani memberikan pendapat dari pertanyaan teman V     

  

 Keterangan penskoran: 

Skor  1.  Siswa yang aktif kurang dari 3 orang 

Skor  2.  Siswa yang aktif antara 4-6 orang 

Skor  3.  Siswa yang aktif antara 7-9 orang 

Skor  4.  Siswa yang aktif antara 10-12  orang 

Skor  5.  Siswa yang aktif antara 13-15 orang 

Berawal dari analisis hasil observasi diatas peneliti  mengadakan 

diskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai langkah–

langkah apa yang perlu dilaksanakan sehingga pemahaman siswa dan 
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motivasi siswa terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Kompetensi dasar Energi dan Penggunaannya. Akhirnya peneliti 

memutuskan perbaikan pembelajaran  pada siklus I. Dengan menggunakan 

media Audio Visual diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa pada 

mata pelajaran IPA.   

 b.  Hasil Pelaksanaan 

 Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran  Siklus I dilaksanakan pada 

hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 dari analisis hasil observasi, 

menunjukkan bahwa dengan diterapkannya penggunaan media berupa 

audio visual  pemahaman siswa serta motivasi siswa terhadap mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kompetensi Dasar Energi dan 

Penggunaannya mengalami peningkatan, dibandingkan dengan hasil 

pembelajaran sebelumnya  adapun hasil peningkatan  tersebut dapat kita 

lihat  pada tabel  di bawah  ini: 

Tabel 8. Hasil Observasi Motivasi Belajar IPA 

Berilah tanda V skor yang sesuai dengan yang anda amati ! 

No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru / teman   V   

2. Memperhaatikan dengan aktif   V   

3. Aktif mengikuti pelajaran   V   

4. Berani mengajukan pertanyaan kepada guru   V   

bersambung  
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 ( Tabel. 8 ) Lanjutan 

 
  
 Keterangan penskoran: 

Skor  1.  Siswa yang aktif kurang dari 3 orang 

Skor  2.  Siswa yang aktif antara 4-6 orang 

Skor  3.  Siswa yang aktif antara 7-9 orang 

Skor  4.  Siswa yang aktif antara 10-12  orang 

Skor  5.  Siswa yang aktif antara 13-15 orang 

 Jumlah rata-rata siswa dari 15 anak, yang mempunyai motivasi 

untuk belajar IPA adalah 7-9 orang siswa. 

Meskipun sudah mengalami  peningkatan. namun hasil yang 

dicapai pada tahap ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena  dari 

15 siswa  masih ada 6 siswa yang  dinyatakan belum termotivasi untuk 

belajar IPA  sehingga prosentase motivasi  baru mencapai 60%.     

Dari hasil pelaksanaan pra siklus dan siklus I dapat dilihat dalam 

gambar diagram sebagai berikut:  

5. Aktif terlibat dalam pembelajaran   V   

6. Memberi kesempatan orang lain berbicara    V  

7. Melihat dan mendengarkan dengan aktif   V   

8. Mengerjakan soal didepan dengan benar   V   

9. Berani mengerjakan soal didepan   V   

10. Berani memberikan pendapat dari pertanyaan teman   V   
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c. Hasil Pengamatan 

  Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer secara umum 

diketahui bahwa guru dalam mengajar  sudah  menerapkan metode   

penggunaan media berupa laptop  sudah ada peningkatan, siswa lebih aktif  

dan mau memperhatikan gambar yang ditunjukkan guru meskipun belum 

maksimal. Adapun hasil pengamatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini:   
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Tabel  9. Lembar Pengamatan Motivasi Belajar 

Mata Pelajaran  :   IPA 

Kelas /Semester :   IV / 2 

Hari /tanggal  :   Kamis, 16 Mei 2013 

Tempat  :   SD Negeri 2 Mojoagung 

 
No 

 
Nama 

Aspek yang  Diamati Keaktifan  
JML Angket pengamatan No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Aditya 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 

2 Aldi Eko. D 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 13 

3 Budi Tri Mulyo 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13 

4 Feni Akiko. S 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 

5 Nur Rohmad 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 13 

6 Rio Kurniawan 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 12 

7 Anggi Pramana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8 Ilham Muazidin 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 

9 Fatkhur Rohman 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 

10 Yudha Sasmita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 

11 Eko Susanto 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 14 

12 Ivan Deni. S 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

13 Syafrizal A. N 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 

14 Isha Nabila 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

15 Ida Fitriana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 Jumlah 340 

 Keterangan :     

1. Kurang    (Skor 1-15)        
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2. Sedang    (Skor 16-20) 

3. Baik        (Skor 21-30)                

  Dari tabel diatas pengamat menyimpulkan bahwa  aspek-aspek  

keaktifan sudah tampak  jelas namun belum optimal. Secara rinci hasil 

pengamatan adalah sebagai berikut: 

a.   Hasil Pengamatan terhadap guru Pengamat mencatat temuan 

permasalahan pada saat pelaksanakan    pembelajaran antara lain: 

       1) Penggunaan metode pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat. 

2) Penggunaan media pembelajaran kurang lengkap , hanya gambar 

pada laptop, sehingga siwa kurang tertarik saat proses 

pembelajaran karena siswa berkerumun tanpa adanya konsentrasi. 

b.    Hasil Pengamatan terhadap siswa saat proses pembelajaran ditemui  

       beberapa permasalahan antara lain: 

        1)   Siswa kurang  perhatian karena guru langsung memberikan tugas. 

        2) Siswa kurang motivasi karena guru hanya  melibatkan sebagian 

siswa dalam proses pembelajaran dan kurangnya media 

pembelajaran. 

         3) Siswa kurang tertarik saat pembelajaran karena guru hanya 

menggunakan media gambar pada laptop sehingga siswa 

berusaha untuk saling dorong dan ingin saling bisa melihat 

sehingga pembelajaran terlihat ramai dan gaduh. 
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           d.   Hasil Refleksi 

           Setelah malaksanakan siklus I diperoleh temuan sebagai  berikut : 

a. Ada 6 siswa belum bisa menyelesaikan tugas, karena belum 

memahami materi IPA tentang energi dan penggunannya. 

                        b. Dari 6 siswa yang belum bisa menyelesaikan tugas tersebut 

dikarenakan media yang digunakan guru hanya berupa gambar 

sehingga anak didalam menerima konsep hanya berupa 

verbalitik, dan mereka tidak dapat berkonsentrasi dan focus 

terhadap materi pelajaran. 

 2. SIKLUS II 

 a.      Perencanaan 

   Perbaikan pembelajaran memfokuskan pada permasalahan yang 

ada pada pembelajaran siklus I. Disini guru menyusun strategi yang 

tepat dan media pembelajaran yang sesuai  agar siswa dapat aktif 

dalam mengikuti pembelajaran  pada siklus II. Dengan menggunakan 

media Audio Visual yang optimal diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPA dalam materi Energi dan Penggunaannya. Pada 

kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan awal kegiatan inti dan 

kegiatan akhir dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan  

yang telah disusun. 

  b.  Hasil Pelaksanaan 

  Hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II 

memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan dimana  anak 
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yang mampu mengerjakan tugas dari jumlah 15 siswa, sebanyak 13 

siswa sedangkan yang belum selesai dan salah dalam mengerjakan 

tugas tinggal 2 anak saja. Analisis hasil tes perbaikan pembelajaran 

pada siklus II dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 10. Hasil Observasi Motivasi Belajar IPA 

Berilah tanda V skor yang sesuai dengan yang anda amati ! 
No Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 

1. Mendengarkan penjelasan guru / teman    v  

2. Memperhaatikan dengan aktif    v  

3. Aktif mengikuti pelajaran     v 

4. Berani mengajukan pertanyaan kepada guru   v   

5. Aktif terlibat dalam pembelajaran    v  

6. Memberi kesempatan orang lain berbicara     v 

7. Melihat dan mendengarkan dengan aktif    v  

8. Mengerjakan soal didepan dengan benar    v  

9. Berani mengerjakan soal didepan   v   

10. Berani memberikan pendapat dari pertanyaan teman    v  

 
 Keterangan penskoran: 

Skor  1.  Siswa yang aktif kurang dari 3 orang 

Skor  2.  Siswa yang aktif antara 4-6 orang 

Skor  3.  Siswa yang aktif antara 7-9 orang 

Skor  4.  Siswa yang aktif antara 10-12  orang 

Skor  5.  Siswa yang aktif antara 13-15 orang 
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Tabel 11. Daftar Skor Motivasi Belajar 
 

 

Nomor 

 

 

Nama Siswa  

Nilai 

Sebelum  

Perbaikan  

Perbaikan  

Siklus 1 

Perbaikan  

Siklus II 

Urut Induk Skor Ket Skor Ket Skor Ket 

1 1550 Aditya 50 TM 65 T 70 T 

2 1551 Aldi Eko. D 50 TM 60 TM 70 T 

3 1555 Budi Tri M 50 TM 60 TM 70 T 

4 1557 Feni Akiko. S 55 TM 68 T 75 T 

5 1561 Nur Rohmad 60 TM 68 T 70 T 

6 1572 Rio Kurniawan 50 TM 60 TM 62 TM 

7 1573 Anggi P 72 T 78 T 84 T 

8 1574 Ilham M 50 TM 60 TM 67 T 

9 1575 Fatkhur R 65 T 70 T 75 T 

10 1576 Yudha Sasmita 70 T 75 T 80 T 

11 1577 Eko Susanto 50 TM 60 TM 61 TM 

12 1578 Ivan Deni .S. 60 TM 65 T 70 T 

bersambung 
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 ( Tabel.11 ) Lanjutan 

13 1579 Syafrizal Arif  55 TM 60 TM 70 T 

14 1580 Isha Nabila 70 T 78 T 80 T 

15 1582 Ida Fitriana 60 TM 74 T 78 T 

Jumlah Skor Motivasi 875  1001  1082  

Rata-rata 50.3  66.7  72.1  

Tingkat Motivasi Klasikal 27%  60%  87%  

 

Keterangan     

1. T     =Termotivasi      

2. TM  =Tidak Termotivasi 

Melihat hasil analisis skor nilai diatas ternyata masih ada 2 anak 

belum termotivasi dalam belajar IPA,  sebanyak  13 anak dinyatakan 

sudah termotivasi dalam belajar IPA.  

Dari hasil pelaksanaan pra siklus sampai dengan siklus II dapat 

dilihat dalam diagram dibawah ini:  
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c.  Hasil Pengamatan 

Pengamat mencatat temuan permasalahan pada saat 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran antara lain:   

a.    Hasil pengamatan terhadap guru    

       1) Penggunaan metode pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik 

sehingga siswa  penuh perhatian dalam proses pembelajaran. 

2) Penggunaan media audio visual  dalam pembelajaran, sudah sesuai 

dengan materi sehingga siswa tertarik pada proses pembelajaran. 

b. Hasil Pengamatan terhadap siswa saat proses pembelajaran  

ditemui  

            beberapa permasalahan antara lain: 

        1) Siswa penuh perhatian karena guru  mendemontsrasikan media 

audio visual berupa gambar video yang di perlihatkan di LCD.  

        2) Siswa aktif mengamati secara langsung gambar-gambar tersebut 

dengan seksama. 
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        3)   Siswa sangat tertarik pada pembelajaran dikarenakan media yang 

dibawa oleh guru bisa dilihat oleh semua siswa. 

        d.    Hasil Refleksi 

          Setelah malaksanakan siklus II diperoleh temuan sebagai  berikut : 

  a.   Sebagian besar siswa telah termotivasi untuk belajar IPA, karena  

dari 15 siswa tinggal 2 siswa yang belum termotivasi untuk 

belajar IPA. 

b. Dari 2 siswa yang belum termotivasi tersebut dikarenakan 

rendahnya minat dan keinginan untuk belajar IPA, serta 

emosional sikap yang kurang baik. 

E. Pembahasan 

Sekolah merupakan sebuah lembaga formal yang digunakan 

sebagai sarana belajar bagi siswa. Siswa bersekolah untuk mendapatkan 

berbagai bidang ilmu pengetahuan yang diberikan guru. Bermacam-

macam bidang ilmu yang diajarkan di sekolah, diantaranya adalah 

pelajaran IPA. Syaiful Sagala (2006:61), mengemukakan pembelajaran 

mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah suatu kegiatan yang dirancang 

untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang 

baru. Dari pendapat di atas maka pembelajaran IPA yang dilaksanakan 

oleh guru untuk membelajarkan kemampuan baru dalam bidang ilmu 
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pengetahuan alam kepada siswa agar siswa mampu menguasai ilmu 

pengetahuan alam. 

Guru yang bertindak sebagai fasilitator, membantu siswa 

mempelajari IPA, sehingga dalam menyampaikan materi IPA guru harus 

mengunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Siswa lebih 

memahami materi pelajaran IPA dan belajar lebih bermakna maka guru, 

menggunakan media pembelajaran Audio Visual agar siswa dapat 

termotivasi untuk belajar IPA secara meningkat. Proses belajar siswa 

hanya terjadi jika pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi siswa. 

Media Audio Visual merupakan media untuk pembelajaran siswa sehingga 

siswa merasa senang akan mata pelajaran tersebut, sehingga pengetahuan 

yang di pelajari bermakna bagi siswa. 

 Sebagai pengajar guru lebih menekankan pada tugas dalam 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Meskipun guru 

sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas sebagai 

pengajar, namun masih juga belum berhasil secara maksimal. Demikian 

halnya yang terjadi  pada proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 

Mojoagung, Kecamatan Karangaryung, Kabupaten Grobogan, dalam 

pokok materi Energi dan Penggunaannya belum mencapai hasil yang 

maksimal. Maka berdasarkan kegagalan–kegagalan pada proses 

pembelajaran tersebut diadakan Penelitian Tindakan Kelas. Setelah 

mengadakan diskusi dengan teman sejawat dan berkosultasi dengan dosen 
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pembimbing serta mempelajari  bagian pustaka, selanjutnya  penulis 

berusaha untuk melakukan perbaikan pembelajaran Siklus I. 

Arikunto (Samino dan Saring Marsudi,2011:48), menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa 

untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan 

sudah diterima siswa. Setelah proses pembelajaran dilakukan langkah 

selanjutnya adalah mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki siswa, 

maka guru melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan guru untuk mengetahui tingkat perkembangan hasil belajar 

siswa dari waktu ke waktu. 

Sardiman (2007:39), mengemukakan bahwa belajar merupakan 

proses kegiatan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku bagi peserta 

didik. Akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. Dari sekian banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, secara garis besar dapat dibagi dalam 

klasifikasi faktor intern (dari dalam) diri si subjek belajar dan faktor 

ekstern (dari luar) diri si subjek belajar. Dari pendapat tersebut maka 

model pembelajaran dengan menggunakan media Audio Visual 

merupakan faktor yang berasal dari luar siswa. Melalui penggunaan media 

pembelajaran Audio Visual, siswa termotivasi dan merasa senang dan suka 

akan mata pelajaran tersebut sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

Dengan belajar IPA siswa mendapat banyak manfaat yang dapat 
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digunakan dalm kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna. 

Pelaksanaan siklus I hingga siklus II di dapat prosentase siswa 

untuk aspek afektif siswa pada mata pelajaran IPA dengan penggunaan 

media Audio Visual pada siklus I adalah 60%, siklus II 87%. Dari data 

tersebut dapat didlihat bahwa terjadi peningkatan motivasi pada setiap 

siklus. Hal ini terlihat dalam hasil evaluasi yang digunakan peneliti pada 

akhir siklus siswa mengalami peningkatan pengetahuan dan motivasi 

belajar IPA sebesar 87%, dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan 

sebesar 27%. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa motivasi belajar IPA 

pada siswa kelas IV SDN 2 Mojoagung meningkat.   

F. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti merasa dibatasi dengan waktu 

penelitian karena dirasa kurang cukup untuk waktu dalam penelitian 

tersebut, yaitu hanya 3 bulan, dimana dalam penelitian pasti ada sesekali 

siswa yang tidak hadir atau tidak masuk sekolah, sehingga apabila dalam 

penyampaian dan penyajian materi dalam penelitian ada fakta-fakta yang 

kurang, untuk itu peneliti merasa hasil dari penelitian ini belum maksimal.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penerapan penggunaan media pembelajaran audio visual 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPA bagi siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan 

tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Hipotesis yang diajukan bahwa “Dengan penggunaan media audio 

visual pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 

2012/2013”, dengan demikian hipotesis tersebut di atas diterima. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dan data-data hasil penelitian terbukti bahwa 

penggunaan media audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar IPA. 

Sehingga hasil penelitian tindakan kelas dapat di implikasikan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan atau acuan untuk 

melakukan pembelajaran IPA yaitu menyampaikan materi pelajaran 

dengan menggunakan media audio visual sehingga siswa mudah 

menerima materi pelajaran. 
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2. Penerapan penggunaan media audio visual mengajarkan siswa untuk 

bisa melihat secara langsung contoh-contoh materi dan melatih siswa 

untuk senang pada mata pelajaran tersebut sehingga memudahkan 

siswa memahami materi pelajaran dalam proses pembelajaran dan 

siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuan yang didapatnya. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti dapat menyampaikan 

beberapa saran dan berharap semoga bermanfaat untuk kita semua dalam 

hal meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang dirasakan membosankan. Adapun saran-saran 

yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada guru 

a. Guru hendaknya membiasakan diri menerapkan pembelajaran aktif 

dan inovatif yang menjadikan siswa ikut berperan aktif dalam 

kegiatan belajar sehingga menunjang proses pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa, keaktifan 

siswa, kemampuan siswa. 

b. Guru dapat menerapkan penggunaan media pembelajaran Audio 

Visual untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan mata 

pelajaran yang lain. 

c. Penggunaan media yang nyata dapat menarik agar siswa lebih 

memahami materi. 
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d. Usahakan guru mempunyai hubungan yang baik dengan siswa, 

sehingga tidak ada perasaan takut pada diri siswa kepada guru. 

e. Usahakan guru selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa 

agar siswa selalu semangat dalam belajar. 

2. Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah hendaknya sering mengadakan pelatihan 

pembelajaran inovatif kepada guru. 

b. Kepala sekolah hendaknya melakukan sosialisasi penggunaan 

metode inovatif dan penggunaan media atau alat peraga yang 

educative dalam proses pembelajaran. 

3. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan referensi dalam melakukan 

penelitian khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran Audio Visual. 
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Lampiran 4 
PEDOMAN OBSERVASI GURU 

DALAM PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 Siklus I 

Nama Guru  : Agus Budi Sulistyono 

Mata pelajaran  : IPA 

Materi   : Energi dan Penggunaannya 

Hari / Tanggal  : 16 Mei 2013 

Jam Pelajaran ke :  3-4 

Jumlah siswa   : 15 Siswa 

 

I.  TINDAKAN MENGAJAR 

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

A. Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

a. Mengucap salam 

b. Meminta siswa untuk berdoa 

c. Mengabsen siswa 

d. Menanyakan keadaan siswa 

V 

V 

V 

V 

..... 

..... 

..... 

...... 

 2. Motivasi a. Melakuakn ice breaking 

b. Mengajak siswa untuk 

menyanyi lagu yang 

berkaitan dengan pelajaran 

.....

... 

V 

V 

 bersambung  
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 Tindakan Mengajar ( Lanjutan ) 

 3. Apersepsi a. Mengulang materi 

sebelumnya 

b. Membahas PR 

c. Menggali pengetahuan awal 

siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

pembelajaran 

V 

V 

.... 

 

....... 

...... 

V 

 

V 

 4. Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

V ....... 

B. Pengembangan 

1. Penyampaian materi 

a. Menjelaskan secara ringkas 

materi yang akan dipelajari 

.... 

 

V 

 

2. Penerapan 

penggunaan media 

audio visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menyapaikan dan menuliskan 

tujuan pembelajaran 

b. Mendemonstrasikan 

penggunaan media audio 

visual 

c. Memeriksa pemahaman siswa 

dan umpan balik 

d. Memberikan kesempatan 

untuk latihan soal evaluasi 

V 

 

V 

 

.... 

V 

 

...... 

 

...... 

 

V 

...... 

 

 

 3. Mengaktifkan siswa a. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya 

b. Meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas didepan 

kelas 

c. Mendorong siswa untuk 

memberi tanggapan 

.... 

 

V 

 

V 

V 

 

...... 

 

...... 

bersambung  
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 (Lanjutan) 
 4. Menggunakan alat 

peraga dan media  

a. Membantu pemahaman 

siswa 

b. Menarik perhatian siswa 

c. Media yang digunakan 

membantu siswa agar senang 

pada mapel IPA 

.... 

V 

V 

V 

...... 

...... 

 5. Mengadakan variasi 

mengajar 

a. Menunjukan sikap bersahabat 

dan adil kepada semua siswa 

menekankan bagian – bagian 

yang penting pada materi 

pelajaran 

V 

 
 
 

...... 

 
 
 

 6. Latihan a. Menumbuhkan motivasi diri 

b. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan 

V 

 
V 

...... 

 
...... 

 7. Tugas a. Menumbuhkan inisiatif siswa 

b. Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 

V 

 
V 

..... 

 
..... 

C. penutup 

1. Kesimpulan 

a. Membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari 

b. Melibatkan siswa dalam 

membuat kesimpulan 

c. Memberikan pekerjaan rumah 

 

 

V 

 
.... 
 

V 
 

..... 

 
V 
 

...... 
 

bersambung 
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Tindakan Mengajar ( Lanjutan) 
 2. Tindak Lanjut a. Melakukan refleksi dari 

proses pembelajran 

b. Meberikan motivasi siswa 

untuk belajar IPA di rumah 

c. Meminta siswa berdoa 

sebelum pulang 

d. Mengucap salam 

V 

 
V 
 

V 
 

V 
 
 

..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
 

D. Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

a. Efektivitas dalam 

pembelajaran 

b. Siswa melaksankan tugas 

dengan sebaik – baiknya  

c. Peka terhadap kesalahan yang 

dilakukan siswa 

d. Menguasai situasi kelas 

e. Penampilan guru dalam 

proses pembelajaran baik 

.... 

 
.... 
 

V 
 

V 
V 
 
 

V 

 
V 
 

..... 
 

..... 
.... 
 
 

 

II.  TINDAKAN BELAJAR 

No Komponen Indikator keterangan 

 Aktivitas belajar IPA a. Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 

b. Keaktifan siswa dalam 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

kurang 

 

kurang 

 

III.  KETERANGAN TAMBAHAN 

A. Tindakan mengajar 

a. Guru dalam melaksankan kegiatan pembelajaran sudah baik , namun 

dalam pengelolaan kelas dan pengkondisian siswa perlu ditingkatkan 

lagi. 
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Lampiran 5 
PEDOMAN OBSERVASI GURU 

DALAM PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 Siklus II 

Nama Guru  : Agus Budi Sulistyono 

Mata pelajaran  : IPA 

Materi   : Energi dan Penggunaannya 

Hari / Tanggal  : 23 Mei 2013 

Jam Pelajaran ke : 5-6 

Jumlah siswa   : 15 Siswa 

 

I.  TINDAKAN MENGAJAR 

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

A. Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

a. Mengucap salam 

b. Meminta siswa untuk 

berdoa 

c. Mengabsen siswa 

d. Menanyakan keadaan siswa 

V 

V 

V 

V 

..... 

..... 

..... 

...... 

 2.Motivasi a. Melakuakn ice breaking 

b. Mengajak siswa untuk 

menyanyi lagu yang 

berkaitan dengan pelajaran 

V 

V 

 .... 

 .... 

 

bersambung  
 
 

 
 



71 
 

 

 

 Tindakan Mengajar ( Lanjutan ) 

 3.Apersepsi a.Mengulang materi 

sebelumnya 

b.Membahas PR 

c. Menggali pengetahuan awal 

siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

pembelajaran 

V 

V 

V 

 

V 

 

.... 

.... 

.... 

 

... 

 4.Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

V .... 

B. Pengembangan 

5.Penyampaian materi 

a. Menjelaskan secara ringkas 

materi yang akan dipelajari 

V 

 

.... 

 

6.Penerapan 

penggunaan media 

audio visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menyapaikan dan menuliskan 

tujuan pembelajaran 

b. Mendemonstrasikan 

penggunaan media audio 

visual 

c. Memeriksa pemahaman siswa 

dan umpan balik 

d. Memberikan kesempatan 

untuk latihan soal evaluasi 

V 

 

V 

 

V 

V 

 

.... 

 

.... 

 

.... 

.... 

 

 

 7.Mengaktifkan siswa a. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya 

b. Meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas didepan 

kelas 

c. Mendorong siswa untuk 

memberi tanggapan 

V 

 

V 

 

V 

... 

 

.... 

 

.... 
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 8.Menggunakan alat 

peraga dan media  

a. Membantu pemahaman siswa 

b. Menarik perhatian siswa 

c. Media yang digunakan 

membantu siswa agar senang 

pada mapel IPA 

V 

V 

V 

.... 

.... 

.... 

 9.Mengadakan variasi 

mengajar 

b. Menunjukan sikap bersahabat 

dan adil kepada semua siswa 

menekankan bagian – bagian 

yang penting pada materi 

pelajaran 

V 

 
 
 

.... 

 

 

 

 10.Latihan a. Menumbuhkan motivasi diri 

b. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan 

V 

 
V 

...... 

 
...... 

 11.Tugas a. Menumbuhkan inisiatif siswa 

b. Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 

V 

 
V 

..... 

 
..... 

C. penutup 

12.Kesimpulan 

a. Membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari 

b. Melibatkan siswa dalam 

membuat kesimpulan 

c. Memberikan pekerjaan rumah 

V 

 
V 
 
V 
 

..... 

 
.... 
 
..... 
 

 13.Tindak Lanjut a. Melakukan refleksi dari 

proses pembelajran 

b. Meberikan motivasi siswa 

untuk belajar IPA di rumah 

c. Meminta siswa berdoa 

sebelum pulang 

d. Mengucap salam 

V 

 
V 
 
V 
 
V 
 
 

..... 

 
..... 
 
..... 
 
..... 
 
 

D. Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

a. Efektivitas dalam 

pembelajaran 

b. Siswa melaksankan tugas 

dengan sebaik – baiknya  

V 

 
.... 
 
V 

.... 

 
V 
 
..... 
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c. Peka terhadap kesalahan yang 

dilakukan siswa 

d. Menguasai situasi kelas 

e. Penampilan guru dalam 

proses pembelajaran baik 

 
V 
V 
 
 

 
..... 
.... 
 
 

 

II.  TINDAKAN BELAJAR 

No Komponen Indikator keterangan 

 Aktivitas belajar IPA a. Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 

b. Keaktifan siswa dalam 

bertanya dan 

mengemukakan 

pendapat 

baik 

 

baik 

 

III.   KETERANGAN TAMBAHAN 

C. Tindakan mengajar 

a.  Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah baik, 

sudah menggunakan media audio visual. 

b. Guru sudah menerangkan dengan melibatkan siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran. 

c. Guru terlihat sudah melakukan bimbingan kepada siswa saat 

menerangkan materi pelajaran. 

D. Tindakan Belajar 

1. Sudah lebih dari setengah siswa  yang aktif dalam pembelajaran 

dan hanya sebagian siswa tidak memperhatikan guru pada saat guru 

menerangkan. 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SDN 2 Mojoagung 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Materi Pokok  :  Energi dan Penggunaannya 

Kelas/Semester : IV/2 

waktu :  2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

Metode :  Ceramah dan praktik 

 

A. Standar Kompetensi  :  

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik 

C. Tujuan Pembelajaran** : 

o Siswa dapat Mengetahui bahwa semua jenis alat musik akustik dimainkan 

dengan mengetarkan sumber bunyi, seperti : 

- Gitar 

- Biola 

- Piano 

- Suling 
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- Terompet 

- Gendang 

D. Indikator 

-Siswa mampu menggunakan berbagai alat musik 

-Siswa dapat mengetahui cara benda-benda menimbulkan bunyi 

� Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( 

carefulness) 

E. Materi Essensial 

Energi dan penggunaannya 

o Perubahan bunyi melalui alat musik 

F. Media Belajar 

o Buku  SAINS SD Relevan Kelas IV 

o Gitar, piano, terompet, gendang, suling, , karet gelang. 

o CD pembelajaran tentang energi dan penggunaannya. 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 
Pertemuan ke 1 

Apersepsi  dan Motivasi : 

1. Pendahuluan  

o Menagih tugas  

o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang 

diharapkan 

 

(10 

menit) 
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o Mengulang materi pertemuan sebelumnya. 

 

2. Kegiatan Inti  

� Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

� Siswa dapat Memahami peta konsep tentang energi 

Bunyi. 

� Memahami dan memberikan contoh bahwa bunyi 

dihasilkan oleh benda yang bergetar: 

� Memahami istilah frekuensi, amplitodo dan nada. 

� melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

� memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

� Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

� membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

� memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

� memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

 

(50 

menit) 
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menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

� memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

� memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil 

kerja individual maupun kelompok; 

� Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

3. Penutup  

o Menarik kesimpulan bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran 

 

(10 

menit) 

4. Pekerjaan Rumah 

- 

 

 
H. Penilaian: 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 
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o Menunjukkan 

bukti perubahan 

bunyi melalui 

alat musik 

 

Tes Lisan 

 

Uraian o Jelaskanlah bukti 

perubahan bunyi melalui 

alat musik 

 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        
� PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 
� PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 
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* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

2 

1 

 
�  LEMBAR PENILAIAN  

No 
Nama 
Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
Kognitif  Psikomotor Afektif  

1 Aditya 4 4 5 5 18 4,5 

2 Aldi Eko. 
D 

5 5 3 5 18 4,5 

3 Budi Tri M 4 5 4 5 18 4,5 

4 Feni Akiko. 
S 

7 6 7 8 28 7,0 

5 Nur 
Rohmad 

5 4 4 5 18 4,5 

6 Rio K 5 4 4 5 18 4,5 

7 Anggi P 8 8 8 9 33 8,5 

8 Ilham M 5 4 5 5 19 4,8 

9 Fatkhur R 7 6 6 7 26 6,5 

10 Yudha S 8 7 7 8 30 7,5 

11 Eko 
Susanto 

4 4 5 5 18 4,5 

12 Ivan Deni 
.S. 

5 6 5 6 22 5,5 

13 Syafrizal 
Arif.  

5 5 6 6 22 5,5 

14 Isha Nabila 7 8 8 8 31 7,8 

15 Ida Fitriana 7 7 7 7 28 7,0 

  
  CATATAN : 
�   Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10 
� Nilai = ( ........ : 40 )X 10 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : SDN 2 Mojoagung 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Materi Pokok  :  Energi dan Penggunaannya 

Kelas/Semester : IV/2 

waktu :  2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

Metode :  Ceramah dan praktik 

 

A. Standar Kompetensi  :  

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

8.5 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik 

C. Tujuan Pembelajaran** : 

o Siswa dapat Mengetahui bahwa semua jenis alat musik akustik dimainkan 

dengan mengetarkan sumber bunyi, seperti : 

- Gitar 

- Biola 

- Piano 
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- Suling 

- Terompet 

- Gendang 

D. Indikator 

-Siswa mampu menggunakan berbagai alat musik 

-Siswa dapat mengetahui cara benda-benda menimbulkan bunyi 

-Siswa dapat membuat berbagai alat musik 

-Siswa dapat mengetahui cara kerja alat-alat musik 

� Karakter siswa yang diharapkan :   

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) 

E. Materi Essensial 

Energi dan penggunaannya 

o Perubahan bunyi melalui alat musik 

F. Media Belajar 

o Buku  SAINS SD Relevan Kelas IV 

o Gitar, piano, terompet, gendang, suling, , karet gelang. 

o CD pembelajaran tentang energi dan penggunaannya. 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 
Pertemuan ke 1 

Apersepsi  dan Motivasi : 

1. Pendahuluan  

 

(10 
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o Menagih tugas  

o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang 

diharapkan 

o Mengulang materi pertemuan sebelumnya. 

 

menit) 

2. Kegiatan Inti  

� Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

� Siswa dapat Memahami peta konsep tentang energi 

Bunyi. 

� Memahami dan memberikan contoh bahwa bunyi 

dihasilkan oleh benda yang bergetar: 

� Memahami istilah frekuensi, amplitodo dan nada. 

� Memahami bunyi audiosonik, infrasonik dan 

ultrasonik. 

� Memahami bahwa bunyi dapat merambat melalui  

- benda gas,  

- benda cair  

- benda padat. 

� melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

 

(50 

menit) 



85 
 

 

 

� memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

� Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

� membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

� memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

� memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

� memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

� memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil 

kerja individual maupun kelompok; 

� Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 
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penyimpulan 

3. Penutup  

o Menarik kesimpulan bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran 

 

(10 

menit) 

4. Pekerjaan Rumah 

- 

 

 
H. Penilaian: 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

o Menunjukkan 

bukti perubahan 

bunyi melalui 

alat musik 

 

Tes Lisan 

 

Uraian o Jelaskanlah bukti 

perubahan bunyi melalui 

alat musik 

 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        
� PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 
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� PERFORMANSI  
No. Aspek Kriteria Skor 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 
�  LEMBAR PENILAIAN  

No Nama 
Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 
Skor 

Nilai  
Kognitif  Psikomotor Afektif 

1 Aditya 7 7 6 7 27 6,8 

2 Aldi Eko. D 7 6 7 7 27 6,8 

3 Budi Tri M 6 7 7 7 27 6,8 

4 Feni Akiko. 
S 

7 7 7 8 29 7,3 

5 Nur 
Rohmad 

7 6 7 7 27 6,8 

6 Rio K 6 7 7 7 27 6,8 

7 Anggi P 9 9 8 9 35 8,8 

8 Ilham M 7 7 7 8 29 7,3 

9 Fatkhur R 7 8 7 8 30 7,5 
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Lampiran 8 
 

 
Gambar 6. Lokasi sekolah tempat penelitian 

 
 

 
Gambar 7. Papan nama SD 
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Lampiran 9 
 

 
Gambar 8. Proses pembelajaran sebelum penggunaan media Audio visual 

 
 
 

 
 

Gambar 9. Proses pembelajaran sebelum penggunaan media Audio Visual 
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Lampiran 10 
 

 
 

Gambar 10. Proses pembelajaran siklus I 
 
 

 
 

Gambar 11. Guru menjelaskan materi melalui media laptop 
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Lampiran 11 
 

 
 

Gambar 12. Proses pembelajaran siklus II 
 
 

 
 

Gambar 13. Guru sudah menggunakan media Audio Visual 
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Lampiran 12 
 

 
 

Gambar 14. Guru menerangkan materi pelajaran IPA dengan media Audio 
Visual 

 
 

 
 

Gambar 15. Guru mengadakan evaluasi secara langsung 
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Lampiran 13 
 

 
 

Gambar 16. Guru memberikan evaluasi tertulis 
 
 

 
 

Gambar 17. Siswa mengerjakan soal-soal tertulis dari materi yang sudah 
disampaikan 
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Lampiran 14 
 

 
 

Gambar 18. Proses pembelajaran selesai 
 

 
 

Gambar 19. Siswa berdoa dan pulang dengan tertib 
 
 
 
 
 










