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ABSTRAK 

 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM  

PEMBELAJARAN TEMATIK PADA SISWA  

KELAS 1 SD NEGERI 1 JATIAGUNG  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

OLEH 

ANITA FRESTIANA SARI 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar tematik 

siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

tematik siswa kelas I SD Negeri 1 Jatiagung melalui penggunaan media audio 

visual. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan tahapan setiap siklusnya, yang terdiri dari tahap: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Alat pengumpul data yang digunakan 

berupa lembar observasi dan soal tes formatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar tematik. Persentase aktivitas siswa secara klasikal pada siklus I mendapat 

katagori “Aktif”, kemudian pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

“Aktif”. Hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus I termasuk dalam katagori 

“Sedang”, lalu pada siklus II meningkat menjadi “Tinggi”. 

 

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, audio visual 
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(Marva Collin) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Melalui pendidikan setiap individu akan mengalami banyak perubahan,mulai 

dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Bahkan melalui 

pendidikan, pola pikir seseorang juga akan berubah. Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 secara tegas 

menyatakan bahwa: 

 

Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi  siswa  agar menjadi manusia yang beriman dan 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

berdemokrasi serta bertanggung jawab. 

 

Undang-Undang di atas, mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya 

yang dilakukan secara sengaja untuk mencerdaskan bangsa. Dimana di dalam 

prosesnya terdapat kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga potensi anak 

dapat dikembangkan secara optimal. Potensi-potensi anak akan dapat optimal 

apabila anak tersebut berada dalam suasana pembelajaran yang tepat dan 

sesuai. Pembelajaran yang tepat dan sesuai adalah pembelajaran yang mengacu 

pada kurikulum sebagai acuan dalam melaksakan pembelajaran tersebut. 

 

Kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sederajat umumnya 

menggunakan metode tematik. Metode ini sebenarnya bukan hal baru bagi 
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guru Sekolah Dasar. Penggunaan kurikulum sebelumnya pun, untuk kelas 

rendah seperti kelas satu, dua dan tiga sudah menggunakan pembelajaran 

tematik dimana materi ajar dalam pembelajaran tematik tidak disampaikan 

berdasarkan mata pelajaran tertentu, melainkan dalam bentuk tema-tema yang 

mengintegrasikan seluruh mata pelajaran. Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa materi 

ajar sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Tema 

adalah pokok pemikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan. Tema akan yang akan menjadi penggerak mata pelajaran yang 

lain. 

 

Peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini karena pendidiklah yang menjadi penggerak pendidikan. 

Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran ditentukan oleh guru yang 

menjalankan. Sebab aktivitas siswa pada saat pembelajaran tergantung pada 

arahan atau aturan dari guru, terlebih lagi untuk pendidikan di Sekolah Dasar. 

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang paling 

fundamental dalam pemberian konsep pengetahuan. Pendidikan khususnya 

pada sekolah dasar sangat menentukan langkah  seseorang dalam melanjutkan 

jenjang pendidikannya. Pendidikan di sekolah dasar memiliki beberapa mata 

pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikemudian hari. Maka 

pendidikan di Sekolah Dasar terutama untuk kelas 1 hendaknya menyajikan 

pembelajaran secara terpadu sehingga siswa akan mendapatkan informasi dari 

berbagai macam bidang ilmu dalam waktu yang bersamaan. 
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Pembelajaran di Sekolah Dasar juga akan lebih bermakna bagi siswa apabila 

dalam pelaksanaannya digunakan sumber pendukung yang relevan dengan 

materi atau tema yang diajarkan. Sehingga dibutuhkan media yang beraneka 

ragam agar siswa tidak merasa bosan dan lebih tertarik lagi untuk mengikuti 

pembelajaran di sekolah, salah satunya dengan memanfaatkan media audio 

visual. Media audio visual adalah media yang menghasilkan suara yang bisa 

didengar dan gambar yang dapat dilihat. Sehingga pembelajaran lebih interaktif 

dan menyenangkan. Namun pada kenyataannya pembelajaran yang 

berlangsung di SD Negeri 1 Jatiagung belumlah memanfaatkan media dalam 

pembelajaran tematuk secara optimal. Masih banyak kendala diantaranya 

belum mahirnya guru untuk mengoprasikan alat atau media yang ada sehingga 

siswa cenderung pasif saat di sekolah. Hal ini tentunya berdampak pula pada 

hasil belajar yang diperoleh siswa.  

 

Berdasarkan observasi, di SD Negeri 1 Jatiagung dalam pembelajaran tematik 

semester ganjil terdapat fakta bahwa guru masih menggunakan metode 

pembelajaran  teacher centered  belum menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran dalam pendekatan scientific  yang diterapkan untuk siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar, yaitu mulai dari mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengaplikasikan. Berdasarkan berbagai fakta tersebut terlihat 

bahwa aktifitas siswa sebagian besar hanya memenuhi 2 (dua) indikator pada 

setiap aspeknya, sedangkan untuk hasil belajar siswa secara klasikal juga masih 

rendah hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 1. Ketuntasan Hasil Belajar 

Nilai  Predikat  Kategori Frekuensi 

81-100 A Sangat Baik 2 

66-80 B Baik 6 

51-65 C Cukup 9 

0-50 D Kurang 6 

Jumlah siswa 23 

Nilai rata-rata 61,35 

Sumber : Ulangan Harian 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut diakibatkan karena a) Belum 

terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran masih 

bersifat satu arah atau berpusat pada guru (teacher centered); b) Siswa belum 

berani dalam menyampaikan pendapat atau gagasan untuk memecahkan suatu 

masalah; c)  Pembelajaran bersifat abstrak, hal ini terlihat dari cara guru 

mengajar yaitu kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia 

nyata siswa; d)  Guru kurang mengoptimalkan media pembelajaran khususnya 

media audio visual. 

 

Masalah pada pembelajaran tematik sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat 

diatasi salah satunya dengan menggunakan media audio visual dalam proses 

pembelajaran sehingga pengertian atau informasi dapat disampaikan dengan 

cara lebih konkret atau lebih nyata berdasarkan kata-kata yang diucapkan, 

dicetak atau ditulis serta suara yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan taraf 

berpikir anak SD yang masih berada ada taraf berpikir konkret, sebagaimana 

Piaget (dalam Yamin dan Jamilah 2010: 150) mengungkapkan bahwa anak usia 

6/7-11/12 tahun berada pada taraf berpikir konkret, anak hanya mampu 

berpikir dengan logika untuk memecahkan masalah yang sifatnya konkret atau 

nyata saja, yaitu dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah itu. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan  perbaikan kualitas 

pembelajaran  tematik melalui penelitian tindakan kelas  dengan  penerapan 

media audio visual untuk meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

1 SD Negeri 1 Jatiagung 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi 

permasalahan yaitu 

1) Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

2) Siswa belum berani mengungkapkan pendapat 

3) Pemanfaatan media pembelajaran belum optimal 

4) Belum terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 

berpusat pada siswa 

5) Rendahnya hasil belajar siswa 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas,  penulis 

merumuskan masalah, yaitu 

Bagaimana pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran tematik 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kelas 1 SD Negeri 1 

Jatiagung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 1 SD Negeri 1 Jatiagung 

menggunakan media audio visual. 
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2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 1 Jatiagung 

menggunakan media audio visual 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi siswa 

Diharapkan dengan digunakannya media audio visual, aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tematik meningkat 

2) Bagi guru 

Dapat dijadikan alternatif dalam menciptakan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa 

3) Bagi sekolah 

Memberikan gambaran dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

 

Manusia yang hidup di dunia pasti selalu mengalami belajar, baik mereka 

sadari ataupun tidak. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat terlepas dari 

kata belajar. Belajar merupakan kebutuhan manusia. Menurut Prastowo 

(2013: 50) belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur 

latiahan, baik latihan didalam laboraturium maupun lingkungan alamiah. 

Abdillah dalam Aunurrahman (2009: 35) belajar adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. 

 

“Baharuddin & Esa (2015: 14) “mendefinisikan belajar sebagai 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan 

dalam dirinya melalui peltihan atau pengalaman”. 

 

Belajar dapat terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan 

lingkungan, baik lingkungan yang sengaja dibuat maupun lingkungan 

alamiah. Seseorang akan mendapatkan pengalaman melalui interaksi, 

pengalaman yang diperoleh dari interaksi tersebutlah yang akan menjadi 

pengetahuan bagi individu. Belajar hendaknya menjadi suatu proses yang 

disadari oleh peserta didik sehingga akan menjadikan mereka 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.  
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas guna menambah atau mencari pengetahuan, baik 

yang sudah dimilikinya  maupun yang baru sehingga dapat merubah 

seseorang menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Perubahan yang terjadi pada seseorang tidak hanya 

berupa pengetahuan melainkan juga mental, perilaku, nilai, dan 

keterampilan.  

2. Teori Belajar  

a. Teori Behaviorisme 

Teori Behaviorisme mengemukakan bahwa semua tingkah laku yang 

baik maupun yang kurang baik merupakan hasil dari proses belajar 

yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian  yang ada di lingkungannya. 

Dalam proses belajar terdapat dua jenis penguatan yaitu penguatan 

positif dan penguatan negatif. Untuk membina tingkah laku yang 

dikehendaki guru harus memberikan penguatan positif sedangkan 

untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki guru menggunakan 

penguatan negatif seperti hukuman.  

 

Menurut Throndike (dalam Yuliani 2009: 39) belajar merupakan 

perubahan tingkah laku. Ciri yang paling mendasar dari aliran ini 

adalah bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi adalah 

berdasarkan paradigma S-R (Stimulus Respons) yaitu suatu proses 

yang memberikan respon tertentu terhadap sesuatu yang datang 

dari luar. 

 

Proses Stimulus Respon ini terdiri dari beberapa unsur dorongan 

(drive). Pertama, seseorang merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu 

dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, 
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rangsangan atau stimulus. Kepada seseorang diberikan stimulus yang 

akan menyebabkannya memberikan respons. Ketiga,  adalah respons 

dimana seseorang akan memberikan reaksi atau respons terhadap 

stimulus yang diterimanya dengan melakukan suatu tindakan yang 

dapat diamati. Keempat, unsur penguatan atau reinforcement, yang 

perlu diberikan kepada seseorang agar ia merasakan adanya kebutuhan 

untuk memberikan respon lagi.  

 

b. Teori Kognitivisme 

Teori kognitivisme memandang bahwa tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang 

behubungan dengan tujuan-tujuan. Menurut aliran ini, belajar 

merupakan proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat dan 

menggunakan pengetahuan. Sehingga perilaku yang tampak pada 

manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses 

mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan dan lain sebagainya. 

Belajar dalam teori kognitivisme, merupakan transformasi informasi 

atau ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan kemudian disimpan 

kedalam fikiran-fikiran (mind). Belajar terjadi ketika pengetahuan baru 

diperoleh atau pengetahuan yang sudah ada diubah oleh pengalaman-

pengalaman.  

  

Menurut Piaget (dalam Aunurrahman, 2009: 44) perkembangan 

intelektual melalui empat tahap-tahap berikut: (a) tahap sensori 

motor (0,0-2,0 tahun), (b) tahap pra-operrasional (2,0-7,0 tahun), 

(c) tahap operasional konkret (7,0-11,0 tahun), dan (d) tahap 

operasional formal (11 tahun keatas).  
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Pada tahap sensori motor, anak mengenal lingkungan dengan 

kemampuan sensorik dan motorik. Anak mengenal lingkungan dengan 

penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pergerakannya. 

Pada tahap pra operasional, anak mengendalikan diri pada persepsi 

tentang realitas. Ia telah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep 

sederhana, berpartisipasi, membuat gambar dan menggolong-

golongkan. Pada tahap operasi konkret anak dapat mengembangkan 

pikiran logis. Ia dapat mengikuti penalaran logis, walau kadang 

memcahkan masalah secara “trial and eror”. Pada tahap operasi 

formal, anak dapatberfikir abstrak seperti pada orang dewasa. 

 

c. Teori Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan keaktifan siswa 

untuk membangun atau mengonstruksi pengetahuan dan 

katermapilannya. Untuk itu, dalam sebuah pembelajaran guru tidak 

begitu saja memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah 

yang harus aktif membangun pengetahuan dalam pikiran mereka 

sendiri.  

Borich dan Tambari (dalam Baharuddin, 2015: 164) 

mendefinisikan konstruktivisme dalam belajar sebagai sebuah 

pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun (mengonstruksi) sedikit demi sedikit makna terhadap 

apa yang dipelajari dengan membangun hubungan-hubungan secara 

internal atau keterkaitan antara ide-ide dengan fakta-fakta yang 

diajarkan. Definisi konstruktivisme dalam belajar tersebut, 

menekankan belajar hanya terjadi ketika siswa aktif dan struktur 

kognitif mereka terlibat dalam pengalaman-pengalaman.  

 

Menurut teori ini, dalam pembelajaran di kelas siswa perlu dibiasakan 

untuk memcahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 
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dirinya. Peran guru dalam pandangan konstruktivis hanya sebagai 

mediator dan fasilitator yang memberikan kegiatan yang dapat 

dijadikan pengalaman belajar bagi siswa serta memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan tersebut dalam setiap pembelajaran. 

 

Berdasarkan ketiga teori tersebut di atas, peneliti menggunakan teori 

behaviorisme dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan pembelajaran pada 

siswa kelas 1 sekolah dasar masih memerlukan pembiasaan - pembiasaan 

dengan pemberian penguatan agar ilmu pengetahuan yang mereka pelajari 

akan dapat terserap dan melekat dalam diri siswa. 

 

3. Pengertian Aktivitas Belajar 

Proses pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas pendidik dan siswanya. 

Pembelajaran akan berhasil apabila siswa terlibat secara aktif didalamnya, 

bukan sebaliknya. Seseorang yang sedang belajar tidak pernah terlepas 

dari yang namanya aktivitas baik itu aktivitas yang berhubungan dengan 

dengan menulis, memandang, membaca, mengingat, berpikir, latihan atau 

praktek, dan sebagainya. 

 

Rohani (2010: 8) mengemukakan belajar yang berhasil mesti melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain ataupun bekerja. Sedangkan aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam proses belajar. Ia mendengarkan, mengamati, 

menyelidiki, mengingat, menguraikan, dan sebagainya.   

 

Menurut Suhana (2014: 22), proses aktivitas pembelajaran tersebut 

harus melibatkan seluruh aspek psikofisis siswa, baik jasmani maupun 

rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, 

afektif,  maupun psikomotor.   



12 
 

Sementara itu Sahaja (2014), mengatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa secara sadar dalam setiap 

kegiatan pembelajaran yang dapat mengakibatkan perubahan 

pengetahuan atau kemahiran dalam diri siswa. 

 

Rohani (2010: 8) mengemukakan belajar yang berhasil mesti melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain ataupun bekerja. Sedangkan aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam proses belajar. Ia mendengarkan, mengamati, 

menyelidiki, mengingat, menguraikan, dan sebagainya. 

 

Aktivitas yang dapat dinilai dari diri peserta didik dalam pembelajaran 

antara lain yaitu tidak memilih teman dalam bertukar informasi, berdiskusi 

dan bertukar informasi dengan kelompoknya, mengemukakan pendapat 

atau menjawab pertanyaan dari guru, mengikuti semua tahapan dalam 

pembelajaran, memberikan respon yang baik dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan suatu proses yang melibatkan fisik dan psikis seorang individu 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Aktivitas belajar mendorong 

kerjasama sama secara keseluruhan pada diri perserta didik. Hal ini karena 

aktivitas belajar mencakup aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Ketiga 

aspek tersebut diharapkan dapat berjalan secara seimbang, sehingga tidak 

hanya unggul pada salah satu aspek saja. Apabila ketiga aspek tersebut 

dapat berkembangsecara seimbang, maka aktivitas belajar akan menjadi 

lebih bermakna dan bukan hanya sekedar tuntutan bagi peserta didik. 

 

4. Hasil Belajar 

Belajar dan pembelajaran tentu tidak pernah terlepas dari aktivitas dan 

hasil belajar. Hasil belajar juga kerap kali menjadi tolak ukur dari 
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pembelajaran yang telah dilakukan. Secara sederhana, yang dimaksud 

dengan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.  

Aqib (2017:283) mendefinisikan hasil belajar itu sendiri merupakan 

kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, 

yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, 

pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik 

dari sebelumnya  

 

“Menurut Suprijono dalam Thobroni dan Arif (2011:22)  hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan”. 

  

“Sedangkan menurut Rohani (2010:205) hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang mencangkup bidang kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai akibat dari kemajuan dalam hal penguasaan materi pelajaran 

yang telaha dipelajarinya sesuai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. Artinya, hasil belajar adalah nilai siswa 

setelah belajar. Hasil belajar ini nantinya akan membantu guru,untuk 

mengetahua apakah peserta didiknya sudah mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 

 

5. Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan 

dari sebuah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas/ lingkungan 

sekitar. Pembelajaran itu sendiri berupa interaksi antara pendidik dengan 

siswa. Interaksi ini dimaksudkan untuk mentransfer ilmu dari pendidik 

kepada peserta didik .  Peraturan  Pemerintah  No. 19 Tahun 2005 tentang 
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Standar  Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang dan memotivasi siswa untuk berperan aktif. 

 

La Iru & Arihi dalam Prastowo (2013: 57) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi 

belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa 

secara optimal, sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

 

Komalasari (2010: 3) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu 

system atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran secara efekktif dan efisien. 

 

Sanjaya (2008: 6) mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan procedural yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

Kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya akan terjadi interaksi belajar 

mengajar yang melibatkan beberapa unsur seperti siswa, guru, termasuk 

juga lingkungan yang digunakan dalam kegiatan atau proses pembelajaran. 

Apabila pada saat pembelajaran berlangsung dan salah satu unsur tidak 

dilibatkan, maka pembelajaran juga tidak dapat berlangsung dengan baik. 

 

Melalui proses pembelajaran diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pendewasaan sebagai dasar bagi anak untuk menghadapi tantangan pada 

tahapan berikutnya. Agar anak dapat mempertimbangkan langkah-langkah 

yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan  beberapa  pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah serangkaian proses interaksi siswa dengan pendidik 
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dalam kegiatan belajar yang dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya 

guna mencapai tujuan atau kompetensi yang  diharapkan. Serta  

diharapkan  siswa dapat lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Pembelajaran Tematik SD 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang menjadikan 

pesera didik tahu akan suatu hal yang belum pernah mereka ketahui 

sebelumnya. Proses pembelajaran kepada peserta didik hendaknya dapat 

bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar adalah pembelajaran tematik. 

Rusman (2012:254) mengungkapkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan 

tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran berdasarkan tema 

yang dipilih. untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

  

Sedangkan menurut Mamat dalam Prastowo (2013: 125) pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran terpadu dengan mengelola pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam 

suatu topik pembicaraan yang disebut tema. 

 

Sujiono dan Bambang (2010:126) mengatakan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan 

beberapa bidang pengembanagn unutuk memberikan pengalaman 

yang bermakna kepada anak. Keterpaduan dalam pembelajaran 

tematik dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum 

dan aspek pembelajarannya. 

 

Baik secara disadari ataupun tidak, dengan adanya pembelajaran tematik 

akan meningkatkan keaktifan dan kreatifitas baik dari guru maupun dari 

siswa itu sendiri. Pembelajaran tematik, juga dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan antara guru dan peserta didik karena dalam sebuah 
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pembelajaran, beberapa kegiatan dilakukan sekaligus yang dikemas dalam 

satu tema. Sehingga siswa tidak perlu beradaptasi dengan beberapa guru 

dalam pembelajaran di sekolah, karena dalam pembelajaran tematik, satu 

guru dituntut untuk menyampaikan beberapa bidang ilmu. Adanya 

pembelajaran tematik, siswa akan terhindar dari rasa takut bahwa guru 

adalah sosok yang menakutkan. Namun sebaliknya, dalam pembelajaran 

guru akan menjadi rekan yang menyenangkan bagi peserta didik.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

atau menyatukan beberapa mata pelajaran sekaligus untuk satu 

pembelajaran yang dipadukan dengan tema yang saling memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Sehingga dalam satu kali pembelajaran, setiap 

siswa akan mendapatkan informasi atau pengetahuan dari beberapa bidang 

ilmu. 

 

2. Landasan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran akan berhasil apabila pendidik memperhatikan hal-hal yang 

menjasi dasar atau landasan dalam proses pembelajaran yang akan 

berlangsung. Adapun yang menjadi landasan dasar dalam pembelajaran 

tematik di sekolah Dasar yaitu: 

a. Landasan Filosofis, terbagi menjadi tiga alira filsafat yaitu 

progresivisme (memandang proses pembelajaran perlu ditekankan 

pada pembentukan kreativitas pemberian sejumlah kegiatan, suasana 

yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa; konstruktivisme 
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(pengalaman langsung siswa sebagai kunci pembelajaran); humanism 

(melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, potensinya, dan 

motivasi yang dimiliki). 

b. Landasan Psikologis, berkaitan dengan psikologi siswa. Sehingga 

dengan diberlakukannya pembelajaran tematik diharapkan adanya 

perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, 

mental/intelektual, moral maupun sosial. 

c. Landasan yuridis, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. 

 

Landasan adalah hal yang akan menjadi dasar dalam suatu proses 

pembelajaran yang akan berlangsung. Adanya landasan dalam sebuah 

pembelajaran tentunya akan menjadikan kita mengetahui arah dan tujuan 

dari pembelajaran yang diharapkan atau yang ingin dicapai. Melalui 

landasan dalam pembelajaran tematik maka guru akan dapat bertanggung 

jawab pada tugasnya sebagai pendidik sehingga pola mengajar yang ia 

lakukan dapat sesuai dengan aturan. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sama halnya dengan model pembelajaran yang lainnya pembelajaran 

tematik di Sekolah Dasar juga memiliki karakteristik atau ciri-cirinya. 

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik antara lain yaitu: 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered). Hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 
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menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-

kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung pada 

siswa (direct experiences). Melalui pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret). 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pemisahan antar mata pelajaran dalam pembelajaran tematik menjadi 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pemelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 

e. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 
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4. Keunggulan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran yang dilakukan disetiap lembaga pendidikan tentunya 

memiliki beberapa keunggulan. Seperti halnya pada pembelajaran tematik 

di Sekolah Dasar. Keunggulan tersebut yaitu: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia Sekolah Dasar 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 

c.  Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa 

sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa 

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat prigmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 

f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Keunggulan pada pembelajaran tematik tidak membuat peserta didik 

unggul atau suka terhadap salah satu mata pelajaran sehingga merasa 

malas untukpelajaran yang tidak disukai. Pembelajaran tematik juga tidak 

membuat peserta didik memikirkan banyak pelajaran yang harus 

dipelajari, walaupun sebenarnya pada tema-tema yang dipelajari sudah 

termuat pelajaran-pelajaran didalamnya. 

 

5. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Selain memiliki keunggulan setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru tentu memiliki kelemahan, begitu juga dengan pembelejaran tematik 
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yang juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari pembelajaran 

tematik terdiri dari beberapa aspek seperti yang dikemukakan oleh 

Prastowo (2013: 152) yaitu: 

a. Aspek guru, untuk menciptakan pembelajaran tematik, guru harus 

berwawasan luas, memiliki kreatifitas tinggi keterampilan metodologis 

yang andal, rasa percya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan 

mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus 

menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi 

yang akan diajarkandn banyak membaca buku agar penguasaan bahan 

ajar tidak berfokus pada bidang kajian tertentu saja. 

b. Aspek siswa, pembelajaran tematik di sekolah menuntut kemampuan 

belajar siswa yang relati baik karena model pembelajaran tematik 

menekankan adanya kemampuan analisis, asosiatif, eksploratif, 

elaboratif. 

c. Aspek sarana dan sumber pembelajaran, pembelajaran tematik 

membutuhkan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup 

banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. 

d. Aspek kurikulum, kurikulum harus luwes dan berorientasi pada 

pencapaian ketuntasan pemahaman siswa (bukan pada pencapaian 

target penyampaian materi). Guru perlu diberi kewenangan dalam 

mengembangkan materi, metode, dan penilaian keberhasilan 

pembelajaran siswa 

e. Aspek penilaian dalam pembelajaran tematik memerlukan cara 

penilaian yang menyeluruh (komprehensif) yaitu menetapkan 
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keberhasilan belajar siswa dari beberapa bidang kajian terkait yang 

dipadukan. 

f. Aspek suasana pembelajaran 

Pembelajaran tematik cenderung mengutamakan salah satu bidang 

kajian dan tenggelamnya bidang kajian lainnya. 

 

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, dalam pembeajaran tematik guru 

mempunyai peran yang cukup besar karena pembelajaran tematik menjadikan 

guru sebagai pendidik, yang tentunya harus mempunyai kemampuan lebih 

dalam pembelajaran bukan sekedar pendidik yang hanya dating ke sekolah 

kemudian menyampaikan materi pelajaran, memberikan tugas ataupun tes dan 

selanjutnya memberikan nilai. Namun dalam pembelajaran tematik guru harus 

dapat menyajikan beberapa mata pelajaran dalam satu pembelajaran sekaligus 

tanpa terlihat adanya pemisahan mata pelajaran. 

 

C. Media pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru 

dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak didiknya agar apa 

yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak didik. Media 

memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. 

Adanya media dalam pembelajaran maka siswa akan memiliki ketertarikan 

untuk mempelajarinya. Karena ketika belajar, bukan hanya alat tulis 

seperti buku dan pensil/pena saja yang mereka gunakan. 
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“Menurut Djamarah dan Aswan (2013:122) media adalah alat bantu 

dalam proses belajar mengajar yang digunakan guru untuk 

membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran”. 

 

“Di samping itu Menurut Wati (2016: 2) media merupakan segala 

bentuk alat yang dipergunakan dalam proses penyaluran atau 

penyampaian informasi”. 

 

Senada dengan pendapat tersebut, Rusman dkk, (2012:169) menyatakan 

bahwa media adalah pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan, 

dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar 

atau penyalur pesan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara atau pesan, sedangkan pembelajaran merupakan 

proses komunikasi antara guru, siswa serta bahan ajar. Jadi media 

pembelajaran merupakan seluruh alat atau bahan yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan oleh guru kepada peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat membuat siswa 

merasa bahwa mereka dapat menerapkan apa yang ada diangan-angan, 

sehingga siswa tidak hanya membayangkan saja materi yang dipelajarinya. 

 

2. Prinsip Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran selain memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, juga menjadikan peserta didik lebih 

mudah memahami materi pelajaran. Guru hendaknya memperhatikan 

sejumlah prinsip-prinsip tertentu dalam proses pembelajaran agar 
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penggunaan media dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip dalam 

memilih media pembelajaran menurut Rusman dkk (2012:175) adalah: 

a. Efektifitas 

Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada 

ketepatgunaan (efektivitas) . 

b. Relevansi 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, 

karakteristik materi pelajaran, potensi, dan perkembangan siswa, 

serta dengan waktu yang tersedia 

c. Efisiensi 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar 

memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya 

tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud, persiapan 

dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, 

kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 

d. Dapat digunakan 

Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat 

digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menambah pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

e. Kontekstual 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa. Prinsip 

dalam memilih media pembelajaran adalah harus berdasarkan 

kepada ketepatgunaan, harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak serta bahan yang digunakan tidak berbahaya untuk anak 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. 

  

 

Pembelajaran yang diberikan guru Sekolah Dasar akan menjadi 

pembelajaran yang bermakna apabila dalam praktiknya guru 

menghadirkan media yang disertai dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan media dengan benar. Tujuannya adalah agar materi yang 

disampaikan sesuai dengan kondisi nyata dan menjadikan siswa 

memperoleh pengetahuan dengan yang sebenarnya. Pembelajaran pada 

jenjang Sekolah Dasar sudah mempunyai makna bagi peserta didik 

tersebut, maka untuk kedepannya peserta didik sudah siap untuk 

mempelajari jenjang berikutnya, sehingga bagi mereka tinggal 
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melanjutkan pengetahuan yang sudah pernah mereka dapatkan tanpa 

mengulang kembali dari awal.  

 

3. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Peran media dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. 

Mengingat bahwa media akan memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Menurut Wati (2016:12-16) manfaat yang dapat 

diperoleh dengan memanfaatkan media pembelajaran meliputi manfaat 

umum dan manfaat praktis yang terdiri dari: 

Manfaat umum dari penggunaan media adalah pembelajaran yang 

berlangsung lebih menarik, materi yang disampaikan lebih jelas, 

sehingga siswa tidak akan merasa cepat bosan dan siswa pun akan 

menjadi lebih aktif. Selain itu, manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran adalah meningkatkan proses pembelajaran, memotivasi 

siswa, merangsang kepekaan, sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dalam pembelajaran. 

 

Media memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, dengan 

menggunakan media, manfaat yang dapat diperoleh adalah pembelajaran 

menjadi lebih terarah karena anak didik dihadapkan pada suatu benda yang 

ada di dilingkungan sekitar maupun melalui video ataupun gambar. Siswa 

tidak hanya mendengarkan penuturan dan penjelasan dari guru, tetapi 

siswa di jelaskan sambil melihat benda secara langsung ataupun melalui 

media gambar atau video. Hal ini akan lebih memberikan pengalaman 

belajar yang mudah di terima oleh anak, karena anak dapat mengamati dan 

melihat secara langsung apa yang sedang di sampaikan oleh guru.  

 

Rusman dkk (2012:172) mengemukakan beberapa manfaat media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

b. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pembelajaran lebih baik 

c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidsk semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

 

 

Siswa akan lebih mudah dalam memahami informasi ketika ia dalam 

suasana hati yang senang pada saat berada di sekolah. Suasana ini dapat 

tercipta jika seorang guru mampu menyediakan atau menciptakan 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. Salah satu cara untuk menjadikan 

pembelajaran yang menarik adalah jika guru dapat menghadirkan media 

dalam pembelajaran. Media yang dipilih tentunya haruslah media yang 

sesuai karakteristik peserta didik serta sesuai dengan apa yang sedang 

mereka pelajari. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran 

yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Pemilihan media yang 

sesuai dalam pembelajaran tentunya akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

 

4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ragam dan bentuk dari media pembelajaran, pengelompokan atas 

mediadan sumber belajar dapat juga ditinjau dari jenisnya, ada tiga jenis 

media yang dapat digunakan menurut Rusman dkk (2012:62-63) yaitu: 

a. Media visual, merupakan media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan yang terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan yang 

biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. 

b. Media audio, merupakan media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. 
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Contoh dari media audio ini adalah program kaset suara dan 

program radio. 

c. Media audio-visual, yaitu media yang merupakan kombinasi audio 

dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar. 

 

Media pembelajaran yang beraneka ragam tentunya akan membuat siswa 

menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan 

guru. Meskipun demikian guru juga harus memperhatikan kesesuaian 

media yang dihadirkan dalam pembelajaran. Melalui media yang sesuai 

maka apa yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut akan 

mendekati kesesuaian bahkan sesuai dengan yang diperlukan oleh peserta 

didik. Media pembelajaran tentunya tidak harus yang bernilai mahal. 

Penggunaan media pembelajaran menggunakan sesuatu yang mudah 

didapatkan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

5. Pengertian Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media audio visual 

merupakan gabungan dari media audio dan media visual, sehingga pada 

saat digunakan media ini akan memunculkan gambar dan suara. 

Andayani (2014: 3.52) mendefinisikan bahwa media audio visual 

merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa 

disebut media pandang dengar yang menjadikan penyajian isi tema 

pembelajaranakan semakin lengkap. 

 

“Sementara itu Wati (2016: 44) mengungkapkan bahwa media audio 

visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan 

suara secara terpadu pada saat mengomunikasikan pesan/informasi”. 
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“Sedangkan Rusman (2012: 63) menjelaskan bahwa media audio visual 

yaitu media yang merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang-dengar”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media audio visual 

adalah media yang terdiri dari gambar dan suara yang disajikan dalam 

waktu yang bersamaan. Sehingga pada saat proses pembeajaran 

menggunakan media audio visual siswa akan melihat suatu gambar yang 

disertai dengan suara. Media audio visual juga akan melatih indra peserta 

didik seperti pendengaran dan penglihatan. Melalui media audio visual 

dalam diri peserta didik juga akan muncul kontrol atas apa yang telah 

dilakukan dan yang belum dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. 

 

6. Karakteristik Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang lebih memudahkan siswa 

untuk memahami pelajaran dibandingkan dengan media lainnya. Wati 

(2016: 47-48) mengemukakan karakteristik media audio visual yaitu: 

 

a. Biasanya bersifat lineardan biasanya menyajikan visual yang 

dinamis. 

b. Sesuai dengan petunjuk penggunaan artinya digunakan dengan cara 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang/pembuatnya. 

c. Mereka merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak. 

d. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme 

dan kognitif. 

e. Menampilkan banyak variasi dalam pembelajaran. 

 

Media audio visual merupakan media yang tergolong lengkap ketika 

digunakan karena merupakan penggabungan dari media gambar dan media 

suara. Sehingga ketika dihadirkan dalam pembelajaran maka akan 
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lebihmemberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Karena dengan 

dihadirkannya media audio visual maka siswaakan lebih interaktif 

mengingat media audio visual dapat memberikan gambaran informasi 

tentang ilmu pengetahuan secara lebih konkrit nyata. 

 

7. Kelebihan dan Kelemahan Media Audio Visual 

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan begitu pula dengan  media audio visual. Wati 

(2016: 59-65) mengungkapkan beberapa kelebihan media audio visual 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Film dan vidio dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. 

b. Film dan vidio dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. 

c. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi film dan video 

menanamkan sikap-sikap dan segi afektif lainnya. 

d. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat 

mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

e. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika 

dilihat secara langsung. 

f. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau 

kelompok kecil,  kelompok yang  heterogen maupun homogen 

maupun perorangan. 

g. Film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu 

dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

 

Media pembelajaran selain memiliki kelebihan juga memiliki kelamahan. 

Adapun kelemahan dari media audio visual antara lain yaitu: 

a. Pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal dan 

waktu yang banyak. 

b. Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin 

disampaikan melalui film tersebut. 

c. Film dan vidio  yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan 

diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. 
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Media yang digunakan dalam pembelajaran pasti selalu memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Media akan menjadi suatu 

kelebihan dalam pembelajaran apabila guru dapat menggunakannya 

dengan benar dan optimal dan siswa mendapatkan perubahan dalam 

belajar. Selain itu, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

menjadi mudah dipahami. Namun sebaliknya jika guru tidak dapat 

menggunkan media secara benar dan optimal bagi proses belajar peserta 

didik maka media akan menjadi kelemahan dalam belajar karena media 

tidak dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. 

 

8. Langkah-langkah Pembelajaran Menggunakan Media Audio Visual 

Kegiatan pembelajaran apapun tentunya memiliki langkah-langkah agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Wati (2016:55-56) 

mengemukaan bahwa langkah-langkah dalam penggunaan media audio 

visual yaitu: 

a. Persiapan materi. 

Dalam hal ini, seorang guru harus menyiapkan unitpelajaran 

terlebih dahulu, setelah itu baru menetapkan media audio visual 

yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. 

b. Durasi media 

Seorang guru harus menyesuaikan durasi media dengan jam 

pelajaran. 

c. Persiapan kelas 

Persiapan ini meliputi persiapan siswa dan persiapan alat.  

d. Tanya jawab 

Setelah penggunaan media audio visual guru melakukan refleksi 

dan Tanya jawab dengan siswa, tujuannya untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

 

Arsyad (2013: 143-144) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

dengan media audio visual adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri 
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Pada tahap ini guru mempersiapkan diri dengan cara memeriksa dan 

menentukan apa yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, 

perhatian dan memotivasi siswa sehingga dapat membantu siswa untuk 

memahami materi yang akan disampaikan. 

b. Membangkitkan kesiapan siswa 

Siswa dituntun untuk memilki kesiapan untuk mendengar dan 

memperhatikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

c. Mendengarkan dan melihat materi 

Guru menuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dan 

melihat dalam waktu yang tepat sehingga materi dapat terserap. 

d. Diskusi  

Guru bersama siswa mendiskusikan materi yang telah ditayangkan  

e. Menindak lanjuti program 

 

Sejalan dengan Wati dan Arsyad, Rahmah 

(http://www.khazanah/pgmi/langkah-langkah-penggunaan-media-audio 

visual.html) mengungkapkan langkah-langkah penggunaan media audio 

visual dalam pembelajaran yaitu: 

a. Langkah persiapan guru, pertama-tama guru harus mempersiapkan 

unit pelajaran terlebih dahulu, kemudia baru pemilihan film yang 

tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jika 

perlu guru harus mengetahui panjangnya film tersebut, tingkat 

rekomendasi film, dan tahun produksi film, serta uji coba film 

terlebih dahulu sebelum ditampilkan. 

b. Mempersiapkan kelas. Dalam hal ini siswa terlebih dahulu 

dipersiapkan dengan menjelaskan maksud pembuatan film, 

menjelaskan secara ringkas isi film, menjelaskan bagian-bagian 

yang harus mendapat perhatian khusus sewaktu menonton film. 

c.  Langkah penyajian, berupa pemutaran film dengan memperhatikan 

kelengkapan alat yang akan digunakan (pengeras suara, layar 

proyektor dan tempat proyektor), serta guru harus memperhatikan 

intensitas cahaya ruangan. 

d. Aktivitas lanjutan, yang berupa tanya jawab guna mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disediakan, 

membuat karangan tentang apa yang telah ditonton. 

 

Berdasarkan ketiga langkah tersebut di atas, langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan media audio visual menurut Wati dianggap 

lebih baik untuk diterapkan di sekolah. Hal ini karena langkah-langkah 

pembelajaran tersebut meskipun ketiganya sama-sama memilliki langkah 

http://www.khazanah/pgmi/langkah-langkah-penggunaan-media-audio%20visual.html
http://www.khazanah/pgmi/langkah-langkah-penggunaan-media-audio%20visual.html
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persiapan dan tindak lanjut, namun Wati juga menambahkan perhitungan 

waktu. Adanya perhitungan durasi maka pembelajaran akan lebih efisien 

dalam penggunaan waktu. Selain itu, apabila pembelajaran direncanakan 

dengan waktu yang tepat, maka tingkat keberhasilan dari pembelajaran 

tersebut juga akan lebih besar.  

 

Penggunaan media audio visual tidak serta merta dapat digunakan begitu 

saja. Sama seperti hal yang lainnya, bahwa penggunaan media audio visual 

juga ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan agar media 

tersebut dapat bermanfaat dengan benar dan memberikan informasi sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

D. Kinerja Guru 

Guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat berpengaruh bagi siswa 

dalam belajar.  Salah satu peran guru tersebut dapat diamati dengan 

kinerjanya.  Kinerja adalah suatu bentuk kegiatan  berupa unjuk kerja. Rusman 

(2012: 50) mengartikan kinerja sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja 

atau hasil unjuk kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan guru yang 

dimaksud adalah kegiatan guru selama proses pembelajaran setiap harinya di 

sekolah ketika mengajar yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan 

menilai hasil belajar.  

 

Guru  sebagai seorang pendidik  menurut Yamin dan Jamilah (2010: 42)  

dituntut untuk memiliki 4 kompetensi dasar guru, yaitu:  

1. Kompetensi pedagogik, kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan baik meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan serta  evaluasi hasil belajar;  
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2. Kompetensi kepribadian, kemampuan guru dalam bertindak dan 

bersikap serta penampilan diri selayaknya guru  yang patut digugu dan 

ditiru;  

3. Kompetensi profesional, kemampuan guru dalam menjalankan profesi 

keguruannya; dan  

4. Kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan siswa dan masyarakat sekitarnya.  

 

Selain itu, Rusman (2012: 80-92) menyatakan  bahwa  guru yang profesional 

juga memerlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk 

kelancaran proses belajar mengajar, yaitu:  

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran,   

2. Keterampilan menjelaskan,  

3. Keterampilan bertanya,  

4. Keterampilan memberi penguatan,  

5. Keterampilan menggunakan media pembelajaran,  

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil,  

7. Keterampilan mengelola kelas,  

8. Keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan mengajar 

perorangan dan kelompok kecil. 

 

 

Berdasarkan  beberapa pendapat ahli  di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru merupakan kegiatan guru dalam pembelajaran berupa unjuk kerja atau 

performansi guru.  Setiap guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi dasar 

guru. Selain itu, agar kegiatan  pembelajaran  di kelas dapat berjalan  dengan 

optimal, guru harus memiliki delapan keterampilan mengajar. Guru yang telah 

memiliki 4 (empat) kompetensi dasar yaitu pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial serta 8 (delapan) 

keterampilan dasar yaitu Keterampilan membuka dan menutup pelajaran,  

keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan mengajar perorangan dan 
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kelompok kecil , maka itu semua akan memudahkan bagi guru untuk 

melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Guru juga akan memiliki 

kesiapan ketika terjun di lapangan. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Fandhi Ahmad (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS melalui Model Pembelajaran Kontekstual dengan Media 

Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Rejosari 2 Demak” membuktikan 

bahwa media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

dengan nilai  rata-rata  hasil belajar    siklus I  73,4  dan siklus II  86,6  

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar  13,2.  Bila dilihat dari 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I persentase 

ketuntasan belajar siswa sebanyak 61% pada siklus II meningkat menjadi 

88,8%. 

 

2. Indrawati (2012)  judul penelitiannya  “Penggunaan Media Audio Visual 

sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi 

Mengidentifikasi Ragam Lagu Daerah pada Siswa Kelas V SD Negeri 04 

Serang Petarukan Pemalang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan  media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas V SD Negeri 04 Serang Petarukan Pemalang dengan rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus I 67,60 meningkat pada siklus II sebesar 76,18. 
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Sedangkan hasil belajar pada siklus I diperoleh rata-rata 77,4  dengan 

peningkatan rata-rata pada siklus II sebesar 84. 

 

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis memiliki kesamaan dengan 

Indrawati yaitu peningkatan aktivitas dan hasil belajar menggunakan 

media audio visual. Namun penelitian tersebut juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu materi yang digunakan 

adalah ragam lagu daerah sedangkan peneliti mengambil mata  pelajaran 

tematik. Penelitian Indrawati dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 

04 Serang Petarukan Pemalang, sedangkan penelitian ini dilaksanakan 

pada siswa kelas I SD Negeri 1 Jatiagung. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latarbelakang dan kajian teori di atas dapat diketahui bahwa  

aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah yang disebabkan oleh beberapa 

hal diantaranya adalah belum aktifnya siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung karena sebagian besar dari mereka masih datang kemudian 

menjadi pendengar dan masih monotonnya pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Hubungan media audio visual dengan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam kerangka berpikir berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

INPUT 

PROSES 

OUTPUT 

Aktivitas dan hasil belajar siswa 

rendah  

Penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran tematik 

Aktivitas dan hasil belajar siswa 

meningkat  
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Berdasarkan gambar alur kerangka pikir dapat dideskripsikan bahwa 

penggunaan media audio visual yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

G. Hipotesis  

Berdasarkan kajian pustaka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Apabila dalam pembelajaran tematik digunakan media audio visual dengan 

tepat, maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 1 SDN 1 Jatiagung akan 

meningkat”. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Takari (2008: 6) berpendapat bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian oleh guru yang dilakukan secara sistematis reflektif dalam rangka 

memperbaiki kualitas mengajarnya.  

 

Penelitian ini  dilaksanakan sebanyak 2 siklus dimana didalamnya terdapat 

langkah-langkah dalam pelaksanaanya. Masing-masing siklus terdiri dari 

empat kegiatan pokok yakni perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflection), dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai.  

Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar yang menggambarkan siklus 

penelitian tindakan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: Adopsi dari Takari, 2008: 11) 

Perencanaan 1 

Pelaksanaan 1 

Pengamatan 1 

Refleksi 1 SIKLUS 1 

Perencaan 2 

Pelaksanaan 2 

Pengamatan 2 

Refleksi 2 
SIKLUS 2 
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B. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di SD  Negeri  1 Jatiagung yang terletak di 

Jalan Sayid Ahmad Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

c. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I SD Negeri 1 Jatiagung 

dengan jumlah siswa 23 orang, yang terdiri dari 11 orang siswa perempuan 

dan 12 orang siswa laki-laki. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik non tes 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam  penelitian ini 

yaitu Teknis Non Tes dimana data yang dikumpulkan dalam teknik nontes 

ini berupa data kualitatif, yaitu data yang berupa kata atau catatan-catatan. 

Selanjutnya, data  kualitatif ini akan ditransformasikan kedata kuantitatif 

dengan pemberian  skala penilaian.  Jumlah  dari  hasil  skala  penilaian  

akan dikembalikan  kedalam data kualitatif dengan cara menggolongkan 

hasil tersebut kedalam  kategori pada setiap instrumen yang telah 

ditentukan oleh peneliti. 
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b. Teknik tes  

Teknik tes merupakan prosedur atau cara untuk mendapatkan data yang 

bersifat kuantitatif (angka) berupa nilai-nilai siswa untuk mengukur hasil 

belajar dalam ranah kognitif menggunakan media audio visual.  Tes 

dilaksanakan setiap akhir pertemuan pada masing-masing siklus  dan tes 

yang dikerjakan berupa soal pilihan ganda. Hal  ini dimaksudkan untuk 

mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan dalam 

proses pembelajaran. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah oleh peneliti. Pada penelitian ini, 

alat atau  instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Lembar Observasi 

Instrumen ini merupakan alat pengumpul data yang dirancang oleh peneliti 

dengan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengumpulkan data 

tentang kinerja guru dan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran 

tematik. 

 Lembar observasi kinerja guru 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan guru  dalam  melaksanakan 

praktik mengajar  dengan  menggunaka media audio visual. 

Pengamatan dilakukan dengan cara memberikan skor pada lembar 
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observasi yang disediakan.  Adapun instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data kinerja guru adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.  Aspek yang Diamati pada  Kinerja  Guru Berkenaan  

  dengan Pembelajaran Tematik 

No Aspek yang diamati Skor 

1 Kegiatan 

Pendahuluan  

1. Apersepsi dan motivasi 1 2 3 4 5 

2. Menyampaikan kompetensi 

dan rancangan kegiatan 

1 2 3 4 5 

2 Kegiatan Inti   1. Penguasaan materi 

pelajaran 

1 2 3 4 5 

2. Penerapan pembelajaran 

tematik 

1 2 3 4 5 

3. Pemanfaatan sumber 

belajar/media dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

4. Pelibatan siswa dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

5. Penggunaan bahasa yang  

benar dan tepat dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

3 Kegiatan 

Penutup 

1. Penutup pembelajaran 1 2 3 4 5 

(Sumber: modifikasi dari Rusman, 2012: 99) 

 

Tabel 3.  Rubrik Penilaian Kinerja Guru 

Nilai angka Nilai mutu Indikator 

5 Sangat baik Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru 

dengan sangat baik, guru melakukannya dengan 

sempurna, dan guru  terlihat professional. 

 

4 Baik  Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru 

dengan baik, guru melakukannya tanpa 

kesalahan, dan guru tampak menguasai. 

 

3 Cukup  Aspek yang diamati:  dilaksanakan oleh guru 

dengan cukup baik, guru melakukannya dengan 

sedikit kesalahan, dan guru  tampak cukup 

menguasai. 

 

2 Kurang  Aspek yang diamati: dilaksanakan   oleh  guru, 

guru melakukannya dengan banyak kesalahan, 

dan guru tampak kurang menguasai. 

 

1 Sangat 

kurang 

Aspek yang diamati: tidak dilaksanakan oleh guru 

(Sumber: adaptasi dari Poerwanti 2008: 5.27) 
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 Lembar observasi aktivitas belajar siswa  

Lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai partisipasi belajar siswa selama 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan cara memberi tanda  check 

list  (√) pada indikator yang muncul saat pengamatan berlangsung.  

Adapun indikator yang diamati disajikan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4. Aspek yang Diamati pada Aktivitas Belajar Siswa 

Nomor Aspek yang 

diamati 

  Indikator  Skor 

1 Persiapan 

belajar 
a. Membawa buku pelajaran 

dan alat tulis 

b. Masuk ke kelas tepat 

waktu. 

c. Berdoa sebelum memulai 

pembelajaran 

d. Bersikap tenang ketika 

guru mengabsen seluruh 

siswa. 

1 2 3 4 5 

2 Mendengarkan  a. Menyimak penjelasan dan 

arahan guru. 

b. Menerima pendapat teman 

dalam diskusi 

c. Memperhatikan penjelasan 

teman dalam memecahkan 

masalah atau soal. 

d. Menyimak presentasi atau 

soal yang dibacakan oleh 

teman. 

1 2 3 4 5 

3 Berbicara  a. Menggunakan bahasa yang 

baik dan santun. 

b. Mengajukan pertanyaan 

kepada teman dan guru. 

c. Berani mengungkapkan 

pendapat. 

d. Menjelaskan cara 

menyelesaikan soal dengan 

runtun. 

1 2 3 4 5 

4 Partisipasi  a. Menunjukkan antusiasme 

dan kegembiraan dalam 

pembelajaran. 

b. Aktif dalam kegiatan 

1 2 3 4 5 
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kelompok. 

c. Mengikuti pembelajaran 

sesuai aturan 

d. Membuat kesimpulan atau 

mengerjakan soal secara 

berkelompok maupun 

individu 

 (Sumber: Adaptasi dari Hamalik, 2008: 172-173) 

 

 Tabel 5. Rubrik Penyekoran Aktivitas Siswa 

Skor Indikator 

5 Jika empat indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

4 Jika tiga indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

3 Jika dua indikator dalam aspek yang diamati dilaksanakan 

oleh siswa selama proses pembelajaran 

2 Jika satu indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

1 Jika tidak ada indikator yang dilaksanakan oleh siswa 

dalam aspek yang diamati selama proses pembelajaran 

 

 Hasil belajar pada aspek afektif  

Pada aspek afektif, peneliti  juga menggunakan lembar observasi 

dalam  melakukan pengumpulan data. Adapun  aspek  yang diamati  

untuk memperoleh data hasil belajar afektif meliputi sikap disiplin dan 

percaya diri seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Indikator Hasil Belajar Afektif 

No Aspek yang 

diniai 

Indikator yang diamati Skor 

1 Disiplin 

  

1. Membawa buku teks mata pelajaran 

dan alat tulis. 

1 2 3 4   

2. Melaksanakan kegiatan sesuai 

petunjuk guru. 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 

4. Tertib dalam mengikuti pembelajaran,  

tidak ribut/melakukan aktivitas lain di  

dalam kelas. 

2 Percaya diri    1. Berani bertanya. 1 2 3 4  

2. Berani menjawab pertanyaan. 

3. Berani presentasi di depan kelas 

4. Mengerjakan tugas tanpa mencontek. 

(Sumber: adaptasi dari Uno dan Satria 2013:185-196) 
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Tabel 7. Rubrik Penyekoran Hasil Belajar Afektif Siswa 

Skor Indikator 

5 Jika empat indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

4 Jika tiga indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

3 Jika dua indikator dalam aspek yang diamati dilaksanakan 

oleh siswa selama proses pembelajaran 

2 Jika satu indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

1 Jika tidak ada indikator yang dilaksanakan oleh siswa 

dalam aspek yang diamati selama proses pembelajaran 

 

 Alat pengumpul data psikomotor  

Alat pengumpul data psikomotor dalam penelitian ini menggunakan 

lembar observasi. Adapun keterampilan yang digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar psikomotor meliputi keterampilan 

berbicara dan bertanya seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Indikator Penilaian Hasil Belajar Psikomotor 

No Aspek yang 

diniai 

Indikator yang diamati Skor 

1 Keterampilan 

Intelektual 

a. Mampu berpikir logis dan 

matematis 

1 2 3 4  

b. Menjawab pertanyaan 

dengan cepat dan tepat. 

c. Tanggap terhadap 

masalah/soal yang dihadapi. 

d. Mampu membuat hubungan 

2 Keterampilan 

sosial  

a. Membangun hubungan atau 

interaksi yang baik dengan 

guru dan teman. 

1 2 3 4  

b. Berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. 

c. Bekerja sama dengan 

anggota kelompok 

d. Menghargai dan 

menghormati perbedaan 

dalam kelompok. 

(Sumber: adaptasi dari Uno dan Satria 2013:185-196) 
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Tabel 9. Rubrik Penyekoran Hasil Belajar Psikomotor 

Skor Indikator 

5 Jika empat indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

4 Jika tiga indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

3 Jika dua indikator dalam aspek yang diamati dilaksanakan 

oleh siswa selama proses pembelajaran 

2 Jika satu indikator dalam aspek yang diamati 

dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

1 Jika tidak ada indikator yang dilaksanakan oleh siswa 

dalam aspek yang diamati selama proses pembelajaran 

 

b. Soal Tes 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur  hasil belajar  kognitif serta 

mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran  tematik menggunakan 

media audio visual. Kegiatan tes yang dilakukan adalah  tes yang 

dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis dengan  menggunakan analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif. 

1. Teknik Analisis Kualitatif 

Digunakan untuk menganalisis partisipasi  belajar siswa dan kinerja guru  

yang bersumber dari data observasi. 

a. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

N = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

N       = nilai yang dicari atau diperoleh 

R       = skor mentah yang diperoleh 

SM     = skor maksimum yang ditentukan 

100     = bilangan Tetap 

 

(Sumber: adopsi dari Purwanto, 2013: 112)   
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Table 10. Kategori Kinerja Guru berdasarkan Perolehan Nilai 

Nomor Nilai Kategori 

1 ≥81   Sangat baik 

2 61-80   Baik 

3 41-60   Cukup baik 

4 21-40   Kurang  baik 

5 <20   Sangat kurang 

(Sumber: adopsi dari Poerwanti, 2008:  7.6) 

 

b. Aktivitas Siswa 

1) Data aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan langsung selama 

pembelajaran. Nilai aktivitas siswa dihitung menggunakan rumus: 

Na =  
 

  
x 100 

Keterangan: 

Na  = nilai afektif 

R  = skor mentah yang  diperoleh  

SM  = skor maksimum 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi dari Purwanto,  2013:112) 

 

Setelah diperoleh nilai aktivitas belajar siswa, kemudian 

dikatagorikan sesuai dengan kualifikasi hasil observasi sebagai 

berikut. 

Tabel 11. Katagori Aktivitas Belajar Siswa berdasarkan Nilai 

Nilai  Huruf mutu Kategori  

86-100 A Sangat Aktif 

81-85 A- 

76-80 B+ Aktif 

71-75 B 

66-70 B- 

61-65 C+ Cukup  

56-60 C 

51-55 C- 

46-50 D+ Kurang  

0-45 D 

(Sumber: adaptasi Amirono dan Daryanto, 2016: 279) 

 

2) Aktivitas belajar siswa secara klasikal digunakan rumus: 

Pa = 
                 

      
 x 100% 
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Keterangan : 

Pa   : Persentase keaktifan siswa secara klasikal 

∑  : Menyatakan jumlah 

100%  : Bilangan tetap  

(sumber: Adaptasi dari Aqib 2017: 377) 

 

Persentase aktivitas siswa secara klasikal tersebut, kemudian 

dikatagorikan dalam kriteria persentase keaktifan berikut. 

Tabel 12. Katagori Keaktifan Kelas dalam Satuan Persen 

Nomor Nilai (%) Kategori 

1 81 – 100 Sangat aktif 

2 66 – 80  Aktif 

3 51 – 65  Kurang aktif 

4 0 – 50  Pasif 

(Sumber: adopsi dari Poerwanti, 2008:  7.6) 

 

c. Hasil belajar afektif 

1) Nilai afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

Na =  
 

  
x 100 

Keterangan: 

Na  = nilai afektif 

R  = skor mentah yang  diperoleh  

SM  = skor maksimum 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi dari Purwanto,  2013:112) 

 

Setelah diperoleh nilai sikap siswa, kemudian dikatagorikan sesuai 

dengan kualifikasi hasil observasi seperti pada tabel berikut. 

Tabel 13. Katagori Nilai Afektif Siswa 

Nilai  Huruf mutu Kategori  

86-100 A Sangat Aktif 

81-85 A- 

76-80 B+ Aktif 

71-75 B 

66-70 B- 

61-65 C+ Cukup  

56-60 C 

51-55 C- 

46-50 D+ Pasif  

0-45 D 

  (Sumber: adaptasi Amirono dan Daryanto, 2016: 279) 
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2) Nilai afektif siswa secara klasikal digunakan rumus: 

 

Pa = 
                                     

              
 x 100% 

 

Keterangan : 

Pa   : Persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

∑  : Menyatakan jumlah 

100% : Bilangan tetap dalam bentuk persen 

(sumber: Adaptasi dari Aqib 2017: 377) 

 

 

Persentase tersebut dikatagorikan dalam persentase hasil belajar 

secara klasikal sebagai berikut. 

Tabel 14. Katagori Hasil Belajar Afektif 

Nomor Nilai (%) Kategori 

1 80 – 100  Sangat Tinggi 

2 66 – 80  Tinggi 

3 51 – 65  Sedang  

4 0 – 50  Rendah  

  (Sumber: adopsi dari Poerwanti, 2008:  7.6) 

 

d. Hasil belajar psikomotor 

1) Nilai hasil belajar psikomotor/keterampilan siswa dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

Na =  
 

  
x 100 

Keterangan: 

Na  = nilai keterampilan siswa 

R  = skor mentah yang  diperoleh  

SM  = skor maksimum 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi dari Purwanto,  2013:112) 

 

Kemudian dikatagorikan sesuai dengan nilai pada tabel berikut. 

Tabel 15. Katagori Nilai Psikomotor 

Nilai  Huruf mutu Kategori  

86-100 A Sangat Terampil 

81-85 A- 

76-80 B+ Terampil  
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71-75 B 

66-70 B- 

61-65 C+ Cukup  

56-60 C 

51-55 C- 

46-50 D+ Kurang  

0-45 D 

(Sumber: adaptasi Amirono dan Daryanto, 2016: 279) 

 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Psikomotor Siswa secara 

Klasikal diperoleh dengan rumus: 

Ps = 
  

 
       

 

Keterangan : 

Ps = Persentase ketuntasan psikomotor klasikal 

∑X = Jumlah siswa yang memiliki kategori terampil 

N = Jumlah siswa 

100% = Bilangan tetap 

 

Tabel 16. Kategori Hasil Belajar Psikomotor secara Klasikal 

Nomor Nilai (%) Kategori 

1 81 – 100  Sangat terampil 

2 66 – 80  Terampil  

3 51 – 65  Kurang Terampil 

4 0 – 50  Belum Terampil 

(Sumber: adopsi dari Poerwanti, 2008:  7.6) 

 

2. Teknik Analisis Kuantitatif 

a. Hasil belajar kognitif secara individual 

Nk = 
  

  
 x 100% 

Keterangan: 

Nk   = nilai kognitif 

SP    = skor yang diperoleh siswa 

SM  = skor maksimal 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi dari Purwanto, 2013:112). 

  Hasil belajar kognitif kemudian dikategorikan pada tabel berikut: 

Tabel 17. Kategori Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Nilai  Huruf mutu Kategori  

86-100 A Sangat Tinggi 

81-85 A- 

76-80 B+ Tinggi  

71-75 B 
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66-70 B- 

61-65 C+ Sedang  

56-60 C 

51-55 C- 

46-50 D+ Rendah  

0-45 D 

(Sumber: adaptasi Amirono dan Daryanto, 2016: 279) 

 

b. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa pada ranah 

kognitif dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

Pa = 
                  

      
 x 100% 

 

Keterangan : 

Pa  : Persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

∑ : Menyatakan jumlah 

100% : Bilangan tetap  

(sumber: Adaptasi dari Aqib 2017: 377) 

 

Table 18. Kategori Hasil Belajar Kognitif secara Klasikal 

Nomor Nilai (%) Kategori 

1 81 – 100 Sangat Tinggi 

2 66 – 80  Tinggi  

3 51 – 65  Sedang  

4 0 – 50  Rendah 

(Sumber: adopsi dari Poerwanti, 2008:  7.6) 

 

F. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus 

dilakukan sebanyak dua kali pembelajaran dan melalui empat tahap, yaitu 

perncanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Adapun langkah-langkah perencanaanya adalah sebagai berikut: 

a) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar  untuk 

menentukan materi  
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b) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  melalui 

pembelajaran tematik dengan media audio visual 

c) Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui  

penerapan pembelajaran tematik dengan media audio visual 

d) Pembuatan perangkat pembelajaran yang diperlukan  pemetaan, 

silabus, RPP,  

e) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang  diperlukan 

dalam pembelajaran seperti spidol, dan media pembelajaran. 

f) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS). 

g) Menyiapkan instrumen penilaian 

b. Pelaksanaan  

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau implementasi dari 

rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh peneliti.  

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

A) Kegiatan awal 

a) Pengondisian kelas (berdoa, mengecek kehadiran  siswa, dan 

menata tempat duduk untuk menertibkan siswa) 

b) Guru menyampaikan apersepsi. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d) Guru memberikan  motivasi agar siswa memperhatikan dan 

dapat berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

B) Kegiatan inti 

a) Guru menyiapkan materi yang akan dipelajari oleh siswa 

dengan tema diriku sub tema anggota tubuh. 
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b) Guru menyiapkan media yang akan digunakan (laptop, video, 

proyektor) 

c) Guru mengkondisikan siswa agar dapat mengamati video 

dengan seksama. 

d) Guru memutar video tentang anggota tubuh pada tema diriku 

e) Guru bertanya jawab setelah pemutaran video selesai. 

 

C) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan soal tes formatif kepada siswa tentang 

materi yang telah dipelajari. 

b) Guru dan siswa membuat penegasan  atau kesimpulan dari 

materi yang baru dibahas. 

c) Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa 

tentang hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum 

dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran. 

d) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan 

rumah dan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran 

barikutnya. 

c. Pengamatan 

Pada tahap ini,  observer  mengamati kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung  yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan observasi dilakukan dalam rangka  mengamati  

partisipasi  siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor  

dengan  cara memberi tanda  check list  (√)  pada lembar observasi. 
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d. Refleksi  

Berdasarkan data yang didapat dari hasil observasi selanjutnya 

dilakukan analisis sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi sebagai 

berikut. 

a) Peneliti  menganalisis hasil pengamatan terhadap partisipasi  dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan untuk  mengetahui 

peningkatan partisipasi  siswa dalam rangkaian pembelajaran dan 

keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang telah diajarkan 

menggunakan media audio visual 

b) Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran 

berlangsung. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

yang didapat dengan indikator keberhasilan. 

c) Hasil analisis digunakan sebagai bahan kajian untuk merencanakan 

siklus II.  

2. Sikulus II 

a. Perencanaan  

Pada siklus II peneliti membuat rencana pembelajaran secara 

kolaboratif antara guru dan peneliti  seperti pada siklus sebelumnya 

berdasarkan refleksi siklus I, yang membedakan adalah  sub materi 

yang akan diajarkan. 

b. Pelaksanaan  

Pada siklus II dilakukan tindakan yang sama  pada siklus I berdasarkan 

rencana pembelajaran hasil refleksi. 

c. Pengamatan  
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Pada tahap ini ,  observer  mengamati kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan observasi dilakukan dalam rangka  mengamati 

kinerja guru, partisipasi  siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotor dengan  cara memberi  tanda  check list  (√)  pada lembar 

observasi berdasarkan instrumen yang sudah dibuat. 

d. Refleksi 

Berdasarkan  data yang didapat dari hasil pengamatan selanjutnya 

dilakukan analisis sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi sebagai  

berikut: 

a) Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap partisipasi  dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan untuk  mengetahui 

peningkatan partisipasi  siswa dalam pembelajaran dan 

keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang telah diajarkan 

menggunakan media audio visual 

b) Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran 

berlangsung. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan  

hasil yang didapat dengan indikator keberhasilan. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila  adanya 

peningkatan aktivitas  dan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Aktivitas belajar siswa meningkat hingga 75% 

b) Hasil belajar siswa pada setiap siklusnya meningkat hingga 75% 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

1. Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Pada siklus I nilai rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 72,39, 

kemudian pada siklus II mendapat nilai 81,73. Peningkatan nilai rata-rata 

aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II adalah 9,34. Persentase 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 69,56% (katagori “Aktif”) dan 

siklus II sebesar 78,26% (katagori “Aktif”). Persentase aktivitas belajar 

siswa secara klasikal dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 8,70%. 

 

2. Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Nilai hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus I adalah 64,34 dan 

pada siklus II yaitu 80,04. Peningkatan nilai hasil belajar siswa dari siklus 

I ke siklus II adalah 15,70. Persentase hasil belajar klasikal siswa pada 

siklus I sebesar 56,52% (katagori “Sedang”) kemudian pada siklus II 

sebesar 78,26% (katagori “Tinggi”), meningkat sebesar 21,74%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

media audio visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

sehingga dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam proses pembelajaran. 

Berikut saran dalam penelitian ini. 
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1. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan 

keaktifan dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar siswa pun 

dapat meningkat pula. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat media audio visual agar siswa lebih antusias 

dengan pelajaran tematik. Guru sebaiknya juga selalu memberikan 

apresiasi positif terhadap respon siswa dan memotivasi siswa agar lebih 

giat belajar. 

3. Bagi Sekolah 

Hendaknya sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas para siswa 

dalam pendidikan. Sekolah juga diharapkan dapat mendukung penggunaan 

berbagai media dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan media 

audio visual. 
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