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ABSTRAK 
 
 
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 

 

Agus Budi Sulistyono, A 54F 100 035.Proram Studi PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 96  Halaman 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar IPA 

melalui media Audio Visual pada siswa kelas IV SDN 2 Mojoagung, Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN 2 
Mojoagung Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Penelitian tindakan 
Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Dari hasil tindakan siklus I 
sampai siklus II terjadi peningkatan motivasi belajar IPA yang didapat dari siswa. 
Pada siklus I dari 15 siswa terdapat 9 orang yang termotivasi dengan prosentase 
60%. Pada siklus II dari 15 siswa termotivasi untuk belajar IPA sebanyak 13 
orang siswa dengan prosentase sebesar 87 %, hal ini menyatakan bahwa ada 
peningkatan sebanyak 27 % dari siklus I ke silkus II. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan media Audio Visual dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 
2 Mojoagung semester II, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tahun 
pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Motivasi Belajar,  Media Audio Visual. 
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Pendahuluan 

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 75%. 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 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 
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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”. 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. 

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 ?” 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: 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. 

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,  

Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, 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 
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belajar dan nilai ulangan semester akan lebih baik dan akhirnya nilai mata 

pelajaran IPA akan dapat tercapai secara maksimal, sehingga memajukan prestasi 

sekolah, serta visi dan misi sekolah akan terwujud. 

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. 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 energy penggerak, pengarah dan memperkuat tingkah laku. 

Sedangkan menurut Prayitno, Elida(1989:10) macam motivasi ada 2 yaitu : 1. 

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 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. 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 
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pesan. Maka Media belajar adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 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. 

Metode Penelitian 

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

07 Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. 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.Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Mojoagung yang 

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

SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 

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 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. 

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. 

Pembahasan 
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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 dan observer 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 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 kelas VI, 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 
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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 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. 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. 

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. 

 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 : 

  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 
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belum paham akan materi yang disampaikan di karenakan motivasi mereka untuk 

belajar IPA rendah dengan prosentase motivasi siswa  baru mencapai 27% dari   

hasil tersebut  dapat di lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :            

Tabel 7. 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. 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 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.  
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Dari hasil pelaksanaan pra siklus dan siklus I dapat dilihat dalam gambar 

diagram sebagai berikut:  

   

 Hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II memperlihatkan 

adanya peningkatan yang signifikan dimana  anak 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 di lihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 10. Hasil Observasi Motivasi Belajar IPA 

Siklus I 

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: 
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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 

Dari hasil pelaksanaan pra siklus sampai dengan siklus II dapat dilihat 

dalam diagram dibawah ini:  

 

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 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 



 

10 

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 

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 
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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 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.   

Kesimpulan dan Saran 

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. 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. 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 
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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. Penggunaan media yang nyata dapat menarik agar siswa lebih 

memahami materi. c. Usahakan guru mempunyai hubungan yang baik dengan 

siswa, sehingga tidak ada perasaan takut pada diri siswa kepada guru d. 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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