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ABSTRAK

PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA AUDIO VISUAL
TERHADAP HASIL BELAJAR TEMATIK SISWA KELAS IV SD

NEGERI 1 QURNIA MATARAM

Oleh

MUHAMAD RAHMAN AMRULLAH

Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1

Qurnia Mataram pada pembelajaran tematik. Tujuan penelitian untuk mengetahui

pengaruh signifikan penerapan multimedia audio visual terhadap hasil belajar

siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain

penelitian non equivalent control group design. Populasi penelitian ini berjumlah

41 responden. Sampel penelitian berjumlah 41 responden. Instrumen penelitian

yang digunakan yaitu soal angket dan tes soal bentuk pilihan jamak. Teknik

analisis data menggunakan uji statistik t-test pooled varians yang diawali dengan

uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan media multimedia audio visual, rata-rata nilai posttes pada kelas

eksperimen sebesar 76,50. Rata-rata nilai posttest pada kelas kontrol sebesar

69,29. Perbandingan rata-rata N-Gain kelas eksperimen dengan kelas kontrol

yaitu 0,45 dengan 0,26, selisih N-Gain kedua kelas tersebut sebesar 0,19. Hasil

pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test pooled varians diperoleh data thitung

sebesar 2,045, sedangkan ttabel sebesar 2,022. Perbandingan tersebut menunjukkan



(2,045 > 2,022) berarti Ha diterima. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

pada penerapan multimedia audio visual terhadap hasil belajar tematik.

Kata kunci: hasil belajar, media pembelajaran, multimedia audio visual,
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara terus menerus

dilakukan dengan baik secara konvensional maupun inovatif, melalui kegiatan

pembelajaran, pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan

kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana

pendidikan, dan bentuk kegiatan lainnya. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 (2015: 3) menjelaskan bahwa

“Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pembangunan dibidang pendidikan dewasa ini senantiasa mengalami

peningkatan, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menuntut

perbaikan kualitas dan mutu di bidang pendidikan. Untuk itu diperlukan usaha-

usaha untuk menentukan cara yang tepat agar keterampilan dan kemahiran

dapat dikuasai oleh siswa yang nantinya secara tidak langsung akan

meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1

Pasal 1 Ayat 19 (2003: 2) kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

(2013: 2-3). Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir

sebagai berikut :

(1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran
berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan
terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama,
(2) pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif
(interaktif guru-peserta didik masyarakat lingkungan alam, sumber/
media lainnya), (3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran
secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari
mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet), (4)
pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari
(pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model
pembelajaran pendekatan sains), (5) pola belajar sendiri menjadi belajar
kelompok (berbasis tim), (6)pola pembelajaran alat tunggal menjadi
pembelajaran berbasis alat multimedia, (7) pola pembelajaran berbasis
massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat
pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik, (8) pola
pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi
pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan (9) pola
pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Asra, dkk, (2008: 5) kata media dalam “media pembelajaran secara harfiah

berarti perantara atau pengantar; sedangkan kata pembelajaran diartikan

sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan

suatu kegiatan belajar. Media mempunyai peranan penting dalam proses

pembelajaran. Musafiqon (2012: 28) media pembelajaran merupakan alat bantu

berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara

guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan

efisien.



3

Djamarah dan Zain (2006:120) keabstrakan materi yang disampaikan dapat

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara, selain itu kerumitan

materi yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan

bantuan media

Pemanfaatan multimedia pembelajaran di SD Negeri 1 Qurnia Mataram masih

dapat ditingkatkan agar lebih optimal untuk meningkatkan kualitas hasil

pembelajaran. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di SD Negeri 1

Qurnia Mataram adalah minimnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, yaitu

jumlah proyektor yang terbatas dan faktor sumber daya manusia yang belum

terampil dalam menjalankan aplikasi dalam komputer. Selain itu siswa

cenderung pasif dan kurang antusias selama mengikuti proses pembelajaran

yang berlangsung.

Hasil observasi awal yang dilakukan di SD Negeri 1 Qurnia Mataram pada

bulan Oktober 2017, diketahui hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil

ulangan tengah semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 kelas IV A dan IV B

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Nilai Hasil Ulangan Tengah Semeter

Kelas KKM Jumlah
Siswa

Rata-
Rata
Kelas

Tuntas Belum Tuntas
Jumlah
Siswa

Persentase Jumlah
Siswa

Persentase

Kelas A ≥ 65 21 65,70 16 76.19% 5 23.8%

Kelas B ≥ 65 20 63,80 10 50% 10 50%

Sumber: Dokumentasi guru kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram Tahun Pelajaran
2017/2018.
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Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa secara keseluruhan hasil belajar siswa

kelas IV semester ganjil SD Negeri 1 Qurnia Mataram baru mencapai rata-rata

63,80 untuk kelas B dan 65,70 untuk kelas A. Faktor yang menyebabkan

rendahnya nilai hasil belajar tersebut adalah cara guru menggunakan media

yang pembelajaran masih terbatas pada media visual, siswa belum menguasai

konsep yang diajarkan guru, siswa belum mampu menyerap materi dengan

baik.

(Munir, 2012: 9). Menurut Thomas (dalam Sundayana, 2015: 30-31) faktor-

faktor yang diindikasikan menyebabkan guru tidak menggunakan media, antara

lain: menggunakan media itu repot, media itu canggih dan mahal, tidak bisa,

media itu hiburan (membuat siswa main-main, tidak serius), tidak tersedia,

kebiasaan menikmati ceramah.

Multimedia diindikasikan berkontribusi positif terhadap kualitas hasil belajar

siswa. Computer Technology Research (CTR) (dalam Hofstetter, 2001: 4)

orang hanya mampu mengingat 20% dari apa yang dilihat dan 30% dari yang

didengar saja. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan

didengar, dan sebanyak 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan

sekaligus.

Gambar 1. Konsep kemampuan mengingat

20%
Melihat

30% Mendengar

50% Melihat dan Dengar

80% Dilihat, Dengar dan Lakukan
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Mayer (dalam Vaughan, 2011: 2) kelompok peserta yang disajikan dengan

grafis dan kata-kata, terdapat 23% peningkatan retensi (kemampuan untuk

mengingat informasi) dan 89% peningkatkan transfer (kemampuan untuk

menerapkan informasi secara kreatif). The Effects Of Multimedia Learneing

Material On Studenys Academic Achievement And Attitudes Towards Science

Courses (dalam Ercan, 2014: 608) hasil penelitian menunjukkan terdapat

pengaruh yang signifikan antara penggunaan multimedia terhadap hasil belajar

dilihat dari hasil post-test kelompok eksperimen dan kontrol, dengan kelompok

eksperimen mendapatkan skor lebih tinggi.

Peneliti memilih Multimedia Audio Visual karena sangat membantu dan

bermanfaat dalam pembelajaran. Karakteristik Multimedia berupa

interaktivitas, fleksibilitas, serta integrasi dengan beberapa media dapat

mendukung pembelajaran sehingga mampu meningkatkan minat dan motivasi

belajar siswa (Anderson dan Brink, 2013: 24). Munir (2012: 6).

multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar dan

dilakukan, sehingga mutimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat (tools)

yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan hambatan yang ditemukan berupa hasil belajar yang baru

mencapai rata-rata 63,80 untuk kelas B dan 65,70 untuk kelas A, media yang

guru gunakan masih terbatas pada media visual, siswa belum menyerap materi

dengan baik dalam pembelajaran di kelas IV semester I SD Negeri 1 Qurnia

Mataram, diperlukan suatu bentuk penyajian pembelajaran yang lebih

komunikatif dan interaktif dengan mengoptimalkan. Penggunaan Multimedia
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Audio Visual diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam

proses pembelajaran terutama untuk meningkatkan hasil belajar yang

maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul

“Pengaruh Media Pembelajaran Multimedia Audio Visual Terhadap Hasil

Belajar Tematik Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah

yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Rendanya hasil belajar siswa.

2. Media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas pada penggunaan

media visual.

3. Kurangnya pemahaman siswa dalam penguasaan konsep yang diajarkan

guru.

4. Siswa belum mampu menyerap materi dengan baik.

5. Siswa cenderung pasif dan kurang antusias selama mengikuti proses

pembelajaran.

6. Guru belum sepenuhnya memanfaatkan multimedia yang ada di sekolah

dalam penyampaian materi pelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada pengaruh penggunaan Multimedia Audio

Visual terhadap hasil belajar tematik siswa kelas IV SD Negeri 1 Qurnia

Mataram.
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh yang

signifikan dan positif antara penggunaan Multimedia Audio Visual terhadap

hasil belajar tematik siswa kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram”?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat atau tidak

pengaruh yang signfikan dan positif penggunaan Multimedia Audio Visual

terhadap hasil belajar tematik siswa kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Siswa

Mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran dengan digunakannya

Mutimedia Audio Visual dan dapat meningkatkan hasil belajar tematik.

2. Guru

Sebagai bahan masukan bahwa Multimedia Audio Visual dapat digunakan

sebagai salah satu alternatif pendukung pembelajaran, sehingga dapat

menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif.

3. Sekolah

Memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya meningkatkan mutu

pembelajaran sebagai referensi bagi guru di sekolah yang bersangkutan.
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4. Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman saat peneliti melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan Multimedia Audio Visual sehingga

dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan

untuk siswa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Qurnia Mataram yang

beralamatkan di Jl. Pendidikan, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram

dengan jumlah 41 siswa yang terdiri dari 21 siswa kelas IV A dan 20 siswa

kelas IV B.

4. Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan Multimedia Audio Visual

dan hasil belajar siswa kelas IV tematik SD Negeri 1 Qurnia Mataram.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A.  Media

1.  Pengertian Media

Media mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut

Nasarudin (2015: 2) kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius

yang berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘ pengantar’ dari pengirim pesan ke

penerima. Gagne (dalam Nasarudin, 2015: 2) mengartikan media adalah

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang

untuk belajar.

Sadiman (2011: 7) menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Heinich (dalam

Arsyad, 2011: 4) menyatakan media yang membawa pesan-pesan atau

informasi yang bertujuan instruksional atau maksud-maksud pengajaran,

maka media itu disebut media pembelajaran. Menurut Musafiqon (2012:

28) Media adalah alat bantu berupa fisik dan nonfisik yang sengaja

digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami

materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.
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Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran

merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan

kepada penerima pesan, karena tidak semua yang kita sampaikan hanya

dengan lisan dapat diterima dan dipahami dengan makna yang sama oleh

penerima pesan. Selain itu media secara mendasar berpotensi memberikan

peluang bagi siswa untuk mengembangkan kepribadian dan dapat

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, dan minat siswa

sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa

secara lebih efektif dan efisien.

2. Tujuan Media

Secara umum tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu

guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada

siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih

menyenangkan kepada siswa. Sedangkan menurut Sundayana (2015: 26)

sedangkan secara khusus media pembelajaran digunakan dengan tujuan:

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi
sehingga merangsang minat siswa untuk belajar.

b. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang
teknologi

c. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa
d. Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif
e. Untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa

Menurut Musafiqon (2012:32) membagi tujuan media pembelajaran

kedalam dua kategori yaitu:

a. Memperjelas materi yang diberikan
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b. Memberikan motivasi dan merancang anak untuk bereksplorasi

dalam mengembangkan

c. berbagai aspek perkembangan

d. Memberikan kesenangan pada anak dalam bermain

Sedangkan Miarso (2004: 467) mengungkapkan tujuan media

pembelajaran antalain, sebagai berikut.

a. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih
memahami konsep, prinsip, dan ketrampilan tertentu dengan
menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar.

b. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi
sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik
untuk belajar

c. Menumbuhkan sikap dan ketrampilan tertentu dalam teknologi
karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau
mengoperasikan media tertentu.

d. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta
didik.

e. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran.
f. Meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan media

pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan

bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, memberikan

motivasi dan merancang anak untuk bereksplorasi dalam berkembang,

Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik,

Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, Meningkatkan kualitas

belajar mengajar.

3.  Ciri-ciri Media Pembelajaran

Media yang baik memiliki beberapa ciri-ciri menurut Gerlach dan Ely

(dalam Arsyad, 2011: 12), ciri-ciri media pembelajaran antara lain
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a. Ciri Fiksatif (fixative property)

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,

melestarikan dan merekontruksi suatu peristiwa atau objek. Misalnya:

peristiwa yang kejadiannya hanya sekali (dalam satu dekade atau satu

abad), prosedur laboratorium yang rumit, dan kegiatan siswa dapat

direkam untuk kemudian dianalisis dan dikritik.

b. Ciri Manipulatif

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media

memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari

dapat disajikan dengan teknik pengambilan gambar timelapse

recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong

kemudian menjadi kupu-kupu dipercepat dengan teknik rekaman

fotografi tersebut.

c. Ciri Distributif

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian

tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulakan bahwa ciri-ciri media

pembelajaran adalah (a) ciri fiksatif (fixative property), kemampuan media

merekam, menyimpan, melestarikan dan merekontruksi suatu peristiwa

atau objek (b) ciri manipulatif, transformasi suatu kejadian atau objek (c)

ciri distributif, media memungkinkan suatu objek atau kejadian

ditransportasikan melalui ruang. Selain itu media dapat menggantikan



13

peran guru yang mungkin tidak mampu atau kurang efisien untuk

melakukanya.

4.  Jenis-jenis Media Pembelajaran

Proses pembelajaran dengan kehadiran media mempunyai arti yang cukup

penting, karena dalam kegiatan tersebut keabstrakan bahan yang

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.

Klasifikasi media menurut Rudy Bretst (dalam Asra, 2008: 07) yaitu:

1. Media audio visual gerak, Seperti film, pita video, film pada tv
dan animasi.

2. Media audio visual diam, halaman suara dan sound slide.
3. Audio semi gerak, seperti : Tulisan jauh bersuara.
4. Media visual bergerak, seperti: film bisu.
5. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto dan slide bisu.
6. Media audio, seperti: radio, telpon, pita audio
7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

Sedangkan menurut Musafiqon (2012: 70-101) media ditinjau dari

tampilannya, dibagi kedalam:

a. Visual yaitu media yang berkaitan dengan indra penglihatan
bentuknya bisa berupa gambar representatif seperti gambar,
lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu
benda; diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep,
organisasi, dan struktur isi materi; peta; grafik seperti tabel,
grafik,dan chart (bagan).

b. Audio yaitu media yang menekankan pada aspek pendengaran,
indra pendengaran merupakan alat utama dalam penggunaan
media jenis ini. Misalnya radio, alat perekam pita magnetik,
piringan hitam,dan laboraturium bahasa.

c. Kinestetik yaitu media dan fungsinya memerlukan sentuhan
(touching) antara guru dan siswa atau perlu perasaan mendalam
agar pesan pembelajaran bisa diterima dengan baik. Misalnya
dramatisasi, demonstrasi, permainan atau simulasi, karya wisata,
camping atau perkemahan sekolah, survey masyarakat.

Musafiqon (2012: 102-113) menambahkan ditinjau dari penggunaannya

media dibagi menjadi dua yaitu:
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a. Media proyeksi adalah media yang penggunaannya membutuhkan
bantuan proyektor atau alat yang bisa menghubungkan media
tersebut sehingga bisa digunakan atau ditampilkan. Misalnya
OHP (over head proyektor), film, film bingkai, film rangkai,
proyektor tidak tembus pandang.

b. Media non proyeksi adalah media yang tidak membutuhkan
bantuan alat proyektor. Misalnya wallsheets, buku cetak, papan
tulis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran memiliki beberapa jenis, yaitu (a) media visual, (b) media

audio, (c) media audio visual, (d) multimedia (e) media kinestetik. (f)

media proyeksi dan (g) media non proyeksi.

5.  Fungsi dan Manfaat Media

Perlu diketahui fungsi dari media tersebut agar penggunaan media sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Djamarah dan Zain,

2006:120). Media yang baik memiliki tigkat relevansi dengan tujuan,

materi dan karakteristik siswa (Angkowo dan Kosasih, 2007: 120).

Djamarah dan Zain (2006: 120) kerumitan materi yang akan disampaikan

kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Bahkan

keabstrakan materi dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Selain itu

media dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbal (dalam

bentuk kata tertulis dan kata lisan). Manfaat media secara tepat dan

bervariasi akan dapat mengurangi sikap pasif siswa (Angkowo dan

Kosasih, 2007: 27).

Menurut Musafiqon (2012:28) fungsi media adalah untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi tuntas disampaikan
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dan peserta didik memahami secara lebih mudah dan tuntas. Musfiqon

menambahkan fungsi media pembelajaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran
b. Meningkatkan gairah belajar siswa
c. Meningkatkan minat dan motivasi belajar
d. Menjadikan siswa berinteraksi langsung dengan kenyataan
e. Mengatasi modalitas belajar siswa yang beragam
f. Mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran

Fungsi dari media pembelajaran juga diungkapkan oleh Arsyad (2011: 29-

35) bahwa media pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang dijelaskan

sebagai berikut:

a. Media sebagai sumber belajar, media pembelajaran berperan
sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa

b. Fungsi semantik, melalui media dapat menambah perbendaharaan
kata atau istilah

c. Fungsi manipulatif, adalah kemampuan suatu benda dalam
menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan
berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan dan sasarannya

d. Fungsi fiksatif, adalah kemampuan media untuk menangkap,
menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian
yang sudah lampau

e. Fungsi distributif, bahwa dalam sekali penggunaan suatu materi,
objek atau kejadian dapat diikuti siswa dalam jumlah besar dan
dalam jangkauan yang sangat luas

f. Fungsi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi
seperti atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan fungsi motivasi

g. Fungsi sosio kultural, penggunaan media dapat mengatasi
hambatan sosial kultural antarsiswa

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran memiliki fungsi di antaranya (a) memotivasi minat atau

tindakan, (b) menyajikan informasi, dan (c) memberi instruksi. Fungsi dari

media pembelajaran dapat mendukung pelaksanaan proses pembelajaran

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Miarso (2004: 458-459) mengemukakan manfaat menggunakan media

pembelajaran dalam proses pembelajaran peserta didik, yaitu :

a. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada
otak kita, sehingga otak kita dapat berfungsi secara optimal

b. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki
oleh para peserta didik

c. Media dapat melampaui batas ruang kelas
1. Objek yang terlalu besar misalnya candi, stasiun dan lain lain
2. Beberapa objek, mahluk hidup dan benda yang terlalu kecil

untuk diamati dengan mata telanjang
3. Gerakan gerakan yang terlalu lambat untuk diamati, misalnya

proses pemekaran bunga
4. Gerakan gerakan yang terlalu cepat misalnya kepakan sayap

burung, kumbang dan lain-lain
5. Adakalanya objek yang akan dipelajari terlalu kompleks.
6. Bunyi-bunyi yang amat halus ataupun suara dosen berceramah

didepan ratusan mahasiswa
d. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta

didik dan lingkunganya.
e. Media menghasilkan keragaman pegamatan
f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru
g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar
h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari

sesuatu yang konkret maupun abstak
i. Media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

belajar mandiri
j. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru
k. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi
l. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri pendidik

maupun peserta didik

Secara umum manfaat praktis media dalam proses pembelajaran

disampaikan oleh Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2011: 24-25) adalah

sebagai berikut.

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan
mencapai tujuan pembelajaran.

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru,
sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.
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d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak
hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan
lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat praktis

dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar

akan lebih menarik dan mudah dipahami. Melihat pentingnya suatu

media dalam proses belajar mengajar, guru harus mampu menentukan

media apa yang harus dan dapat dipakai untuk suatu materi tertentu yang

akan di berikan saat pelajaran berlangsung, diperlukan perhatian dalam

pemilihan media yang tepat sesuai dengan tujuan, untuk materi dan

karakteristik siswa.

6.  Pemilihan Media Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam proses pembelajaran

diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Musafiqon (2012: 116-117) ada tiga prinsip utama dalam

memilih media pembelajaran yaitu:

a. Prinsip efektifitas dan efisiensi, dalam kosep pembelajaran
efektifitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari
tingkat ketercapaian tujuan, apabila semua tujuan telah tercapai
maka bisa dikatakan pembejaran disebut efektif. Sedangkan
pembelajaran yang yang efisien adalah pencapaian tujuan
pembelajaran dengan menggunakan biaya, waktu dan sumber
daya lain seminimal mungkin

b. Prinsip relevansi, yaitu kesesuaian media yang akan dipilih
dengan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi
pembelajaran. Relevansi dibagi menjadi dua yaitu relevansi ke
dalam dan ke luar. Relevansi ke dalam adalah pemilihan media
pembelajaran yang mempertimbangkan kesesuaian dan
sinkronisasi antara tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi
materi pembelajaran. Sedangkan relevansi keluar adalah
pemilihan media yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan
masyarakat
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c. Prinsip produktifitas, dalam pembelajaran dapat dipahami
pencapaian tujuan tujuan pembelajaran secara optimal dengan
meggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya alam

Sedangkan menurut Sundayana (2015:16-17) membagi pemilihan media

pembelajaran kedalam dua kategori yaitu:

a. Tujuan pemilihan, media yang akan digunakan harus berdasarkan
maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan
media itu untuk pembelajaran, informasi yang bersifat umum atau
sekedar hiburan saja

b. Alternatif pilihan, pada hakikatnya pemilihan adalah proses
membuat keputusan dari berbagai alternatif pilhan. Pilihan bisa
ditentukan apabila terdapat berbagai media yang dapat
diperbandingkan

Menurut Musafiqon (2012: 118-121) setelah prinsip dan landasan

pemilihan media tercapai, dalam memilih media perlu dilakukan analisis

kriteria-kriteria media pembelajaran. Berikut adalah kritria pemilihan

media pembelajaran, yaitu:

a. Kesesuaian dengan tujuan, pembelajaran dilaksanakan dengan
mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Media dipilih
berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang
secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dua atau
tiga dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor

b. Ketepatgunaan, tepat guna diartikan pemilihan media telah
didasarkan pada kegunaan.

c. Keadaan peserta didik, kriteria pemilihan media yang baik adalah
disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan
psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Media yang efektif
adalah media yang penggunaanya tidak tergantung dari perbedaan
individual siswa.

d. Ketersediaan, walaupun media diniai sangat tepat untuk mencapai
tujuan pembelajaran, namun media tersebut tidak dapat digunakan
apabila tidak tersedia.

e. Biaya kecil, faktor biaya seringkali menjadi pertimbangan utama
dalam pemilihan media pembelajaran.

f. Keterampilan guru, guru harus mampu menggunakan media yang
dipilih dalam proses pembelajaran karena nilai dan manfaat amat
ditentukan oleh guru yang menggunakanya.

g. Mutu teknis, media yang dipilih dan akan digunakn hendaknya
memiliki mutu teknis yang bagus. Misalnya media visual yang
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dipilih harus baik gambar maupun fotografi harus memenuhi
persyaratan teknis terlebih dahulu.

Menurut Arsyad (2011: 75-76) kriteria pemilihan media bersumber dari

konsep bahwa media merupakan bagian sistem secara keseluruhan.

Kriteria tersebut diantaranya adalah:

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih
berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara
umum yang mengacu pada gabungan dua atau tiga ranah kognitif,
afektif, dan psikomotor

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang bersifat fakta, konsep,
prinsip, atau generalisasi. Media harus selaras dan sesuai dengan
kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa agar
dapat membantu proses pembelajaran secara efektif

c. Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat
digunakan kapan pun dan di mana pun dengan peralatan yang
tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa ke
mana-mana

d. Guru terampil menggunakannya. Suatu media pembelajaran tidak
akan berarti apa-apa jika guru belum dapat menggunakannya
dalam proses pembelajaran

e. Pengelompokkan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok
besar belum tentu juga efektif untuk kelompok kecil atau
perorangan, begitu pula sebaliknya

f. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi
harus memenuhi persyaratan teknis

Sedangkan menurut Sundayana (2015: 16) kriteria utama dalam

pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran,

artinya dalam menentukan media yang akan digunakan pertimbanganya

bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai

tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa kriteria yang harus

diperhatikan diantaranya:

a. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran
yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi, sangat
memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta
didik
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b. Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan;
artinya media yang diperlukan mudah diperoleh. Media grafis
umumnya mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri oleh guru

c. Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media
yang diperlukan, syarat utama adalah guru dapat
menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat
yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari
penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar
siswa dengan lingkungannya

d. Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media
tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran
berlangsung

e. Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk
pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir
siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya mudah
dipahami oleh siswa

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakan

media dalam proses pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal di

antaranya, yaitu (a) kesesuaian antara tujuan dan media, (b) ketepatgunaan

dan relevansi, (c) ketersediaan, (d) produktifitas dan biaya, (e)

keterampilan guru dalam menggunakan media, (f) keadaan peserta didik,

dan (g) mutu teknis. Proses penggunaan media pembelajaran akan lebih

optimal apabila guru memperhatikan terlebih dahulu media pembelajaran

yang akan digunakan sebelum menggunakan dalam proses pembelajaran.

Sesuai dengan kriteria pemilihan media di atas peneliti memilih

multimedia audio visual karena (a) sesuai dengan tujuan penelitian, (b)

multimedia audio visual dirasa tepat dan relevan penggunaanya, (c)

perangkat penunjang multimedia audio visual seperti laptop, sound sistem

dan proyektor tersedia di sekolah, (d) multimedia audio visual dapat

diproduksi dalam waktu relatif singkat dengan dukungan internet dan

sumber sumber belajar yang relevan, biaya yang diperlukan juga relatif

kecil, (e) dengan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan laptop,
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proyektor, serta bagaimana memanipulasi sumber belajar yang diperoleh

agar dapat disampaikan semenarik mungkin dalam proses pembelajaran,

(f) multimedia audio visual terdiri dari berbagai usur media diharapkan

mampu mencakup semua kebutuhan siswa, dan (g) pemilihan unsur-unsur

media dapat disesuaikan agar saat disampaikan dapat dengan mudah

dilihat, dimengerti, dan menarik.

B. Multimedia Audio Visual

1.  Pengertian Multimedia

Dalam proses pembelajaran, penggunaan multimedia diharapkan dapat

meningkatkan konsentrasi siswa. Menurut Hofstter (dalam Munir, 2012: 3)

multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu

(tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi,

berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Vaughan (2011: 1)

“Multimedia is any combination of text, art, sound, animation, and video

delivered to you by computer or other electronic or digitally manipulated

means.” Berdasarkan pengetian tersebut multimedia dapat diatikan sebagai

beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi dan video yang

sampaikan melalui komputer atau alat elektronik lainya atau dengan

manipulasi digital.

Arsyad (2011: 170) multimedia adalah kombinasi antara dua atau lebih

jenis elemen media, dapat berupa teks, grafik, gambar, animasi, suara, dan

video. Sedangkan menurut Anderson dan Brink (2013: 21) “Multimedia
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contains texts, graphics, animations, video and sound in an integrated way

and the content can be structured and presented differently.” Berdasarkan

pengetian tersebut multimedia terdiri dari teks, gambar, animasi, video dan

suara yang terintegrasi serta isinya dapat di urutkan dan disajikan secara

berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah

gabungan dari dua atau lebih unsur atau elemen media berupa teks,

gambar, animasi, video, suara dengan memanfaatkan komputer untuk

membuat, menggabungkan dan menyajikan unsur-unsur media tersebut.

2. Pengertian Media Audio visual

Media audio visual merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang

dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Asyhar (2011: 45) medefinisikan bahwa media audio visual adalah
jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan
melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses
atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui
media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang
mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa
contoh media audio visual adalah film, video, program TV dan lain-
lain.

Sementara itu Arsa (2007: 5-9) mengungkapkan bahwa media audio visual

yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar, seperti film

bersuara, video, televisi dan sound slide. Sedangkan Rusman (2012:63)

menjelaskan bahwa media audio visual yaitu media yang merupakan

kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media padang-dengar.
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Contoh dari media audio-visual adalah program video/televisi pendidikan,

video/televisi instruksional dan program slide suara.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa media audio

visual merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus

dalam satu proses atau kegiatan. Contoh media visual adalah film, video,

program televisi, slide suara dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian multimedia

audio visual yaitu gabungan dari dua atau lebih unsur atau elemen media

berupa teks, gambar, animasi, video, suara dengan memanfaatkan

komputer untuk membuat dan menggabungkan unsur-unsur media

tersebut.

3. Tujuan Multimedia Audio Visual

Semua media pembelajaran memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu dengan multimedia audio

visual. Seels dan Glasgow (dalam Arsyad, 2011:40) mengungkapkan

tujuan multimedia audio visual sebagai berikut.

a. Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif
b. Mempermudah proses belajar-mengajar di kelas
c. Untuk memberikan motivasi belajar pada siswa
d. Meningkatkan efesiensi proses pembelajaran
e. Menciptakan situasi yang tidak akan mudah dilupakan oleh siswa
f. Menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan

belajar
g. Menumbuhkan keterampilan dan sikap tertentu dalam bidang

teknologi
h. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga

merangsang minat siswa untuk belajar
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i. Membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran.

Sedangakan (Arsa: 2006: 35) mengemukakan tujuan multimedia audio

visual sebagai berikut.

a. Untuk lebih meningkatkan efektifitas belajar
b. Memberikan pengalaman belajar yang baru
c. Memperjelas materi dengan multimedia
d. Meningkatkan kualitas pembelajaran
e. Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif

Sedangkan (Sanaky: 2011: 66) menggungkapkan tujuan multimedia audio

visual sebagai berikut.

a. Meningkatkan motivasi belajar pembelajaran
b. Memberikan dan meningkatkan variasi pembelajaran
c. Merangsang pembelajar untuk berfikir dan beranalisis
d. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan
e. Pembelajaran dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis

yang disajikan
f. Membuat duplikat dari objek sebenarnnya

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan tujuan media pembelajaran

adalah mempermudah proses pembelajran dikelas, meingkatkan efisiensi

proses pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan

tujuan belajar, membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses

pembelajaran.

4.  Bentuk Multimedia Audio Visual

Multimedia audio visual memiliki macam-macam bentuk. Arsyad (2011:

158-166) mengungkapkan bentuk-bentuk penyajian multimedia

digolongkan dalam 4 macam, yaitu:

a. Tutorial: Informasi yang disajikan di layar komputer dengan teks,
gambar, atau grafik. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan,
jika jawaban benar komputer akan menyajikan informasi
selanjutnya, namun jika salah siswa komputer dapat kembali ke
proses sebelumnya atau berlaku konsep remedial
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b. Drills dan Practice: Pembelajaran yang disajikan dalam bentuk
latihan untuk meningkatkan keterampilan siswa

c. Simulasi: Pembelajaran yang disajikan menyerupai proses
dinamika yang terjadi di dunia nyata yang memberikan
memberikan pengalaman masalah “dunia nyata” yang
berhubungan dengan resiko

d. Permainan Instruksional: program yang menyajikan bentuk
permainan instruksional yang menggabungkan aksi permainan,
keterampilan menggunakan keyboard yang mengacu pada
pembelajaran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pernyataan bahwa komputer

harus ada untuk mengkoordinasikan apa yang akan dilihat dan didengar

melalui seperangkat multimedia supaya guru dapat berinteraksi dengan

siswa, saat proses pembelajaran secara lebih efektif. Komputer memiliki

kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan

kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah

memungkinkan komputer untuk memuat dan menayangkan beragam

bentuk media di dalamnya.

5.  Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Audio Visual

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki

kelebihan dan kekurangan begitu pula dengan media multimedia audio

visual. Berikut kelebihan mutimedia menurut Anderson dan Brink (2013:

24-25):

a. Interaktivitas: penyediaan interaksi adalah keuntungan terbesar
dari media digital dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini
mengacu pada proses penyediaan informasi dan respon.
Interaktivitas memungkinkan kontrol atas konten yang disajikan
sampai batas tertentu.

b. Fleksibilitas: siswa dapat mengubah parameter, mengamati hasil
atau menanggapi opsi pilihan. Mereka juga dapat mengontrol
kecepatan aplikasi dan jumlah pengulangan untuk memenuhi
kebutuhan.



26

c. Integrasi: multimedia menawarkan berbagai media biasanya
dikombinasikan dengan cara yang bermanfaat. Ini memberikan
kesempatan untuk menggunakan komputer untuk presentasi ide
dalam cara yang berbeda: gambar, termasuk scan foto, gambar,
peta dan slide; suara, misalnya rekaman suara, suara dan musik;
video, termasuk prosedur yang kompleks; animasi dan simulasi

d. Presentasi multimedia yang didukung oleh gambar yang menarik
atau animasi secara visual lebih menarik daripada teks-teks statis,
dan sehingga dapat mendukung munculnya emosi untuk
melengkapi informasi yang disajikan.

e. Multimedia dapat menyajikan banyak jenis pembelajaran yang
memungkinkan berbagai gaya belajar: beberapa siswa mendapat
keuntungan belajar cenderung dengan membaca, beberapa dengan
mendengar dan beberapa menonton, dll.

f. Ketersediaan materi pembelajaran yang relatif mudah diperbarui
dan didapatkan melalui akses internet.

Berikut kekurangan mutimedia menurut Anderson dan Brink

(2013: 26-27):

a. Selingan: informasi dalam jumlah besar dari yang diberikan dapat
mengalihkan perhatian selama belajar. Ketika beberapa media
disajikan pada saat yang sama, siswa hanya bisa berkonsentrasi
pada beberapa dari informasi tersebut dan mengabaikan yang lain,
hal ini dapat mengakibatkan diabaikannya informasi penting.

b. Simulasi sering tidak cukup: Ini mungkin penting bagi siswa
untuk memiliki benar pengalaman. Misalnya, untuk mempelajari
serangga dalam biologi perlu untuk pergi keluar di alam, untuk
melihat serangga yang hidup di lingkungan alami mereka.

c. Sulit untuk dilakukan: membuat audio, video dan bahan grafis
dapat lebih menantang daripada menciptakan teks biasa.

d. Memakan waktu: menggunakan multimedia dapat memakan
waktu, terutama produksi multimedia membutuhkan banyak
waktu.

e. Multimedia adalah portable: catatan berbasis kertas dapat dibaca
di mana-mana, tapi bahan berbasis web atau bahan multimedia
memerlukan perangkat keras khusus.

f. Masalah peralatan: perangkat keras dan perangkat lunak perlu di
konfigurasikan sedemikian rupa sehingga penggunaannya yang
se-sederhana mungkin.

Arsyad (2011: 49-50) mengungkapkan beberapa kelebihan dan

kekurangan multimedia audio visual dalam pembelajaran sebagai berikut.

Kelebihan multimedia audio visual
a. Film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa.
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b. Film dan video dapat mengembangkan suatu proses secara
tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu.

c. Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi film dan
video menanamkan sikap dan segi afektif lainnya.

d. Film dan video dapat mengandung 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 ditujukan kepada kelompok besar
ataupun kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun
homogen maupun perorangan.

g. Film yang dalam kecepatan normal memakan watu satu
minggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit.

Kekurangan multimedia audio visual.
a. Pengadaan film dan video umunnya memerlukan biaya mahal

dan waktu yang banyak.
b. Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin

disampaikan melalui film tersebut.
c. Film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang
dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia audio

visual mempunyai kelebihan yaitu (a) interaktivitas dan fleksibilitas,

kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaan

siswa serta (b) integrasi, kombinasi beberapa media seperti foto atau

gambar, suara, slide, video, termasuk animasi dan simulasi. Adapun

kekurangannya untuk menggunakan multimedia diperlukan keterampilan

khusus tentang komputer karena pembuatan Multimedia Audio Visual

tidaklah mudah dan memakan waktu, membutukan perangkat keras serta

lunak khusus agar bisa digunakan dengan baik.

6.  Pembelajaran dengan Multimedia Audio Visual

Razaq (2007: 7) power point sangat banyak digunakan saat ini apalagi

oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa dan trainer
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untuk presentasi. Menurut Rusman (2012: 295) Microsoft office power

point merupakan program aplikasi presentasi yang populer dan paling

banyak digunakan saat ini untuk berbagai kepentingan presentasi, baik

pembelajaran, presentasi produk, meeting, seminar, lokakarya dan

sebagainya. Sedangkan Daryanto (2010: 163) Microsoft Office Power

Point merupakan software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan

Microsoft, dan merupakan salah satu program berbasis Multimedia Audio

Visual.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan di atas, maka

peneliti membuat sebuah kesimpulan mengenai media power point yaitu

sebuah perangkat lunak yang dapat menampilkan Multimedia Audio Visual

yang dijadikan alat presentasi dan diperuntukan juga sebagai media

pembelajaran, baik pembelajaran perorangan atau jumlah besar. Dalam

penerapan Multimedia Audio Visual dengan power point diperlukan

perangkat pendukung antara lain (a) komputer PC atau laptop,(b)

proyektor, (c) sound sistem dan (d) program software power point.

7.  Mendesain Multimedia Audio Visual Pembelajaran dengan Power Point

Membuat media power point harus menguaraikan materi-materi pokok

sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Daryanto (2010: 64)

mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan

multimedia power point.

a. Tentukan topik sesuai dengan materi yang akan disampaikan.
b. Siapkan materi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
c. Identifikasi bahan-bahan materi tersebut untuk diseleksi mana

yang sesuai dengan karakteristik media presentasi.
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d. Tulis materi yang telah dipilih dalam kalimat yang singkat, hanya
poin-poin penting saja. Karena penelitian panjang lebar tidak
dianjurkan.

e. Tuangkan poin-poin tersebut dalam berbagai format seperti teks,
gambar, animasi, atau audio-visual.

f. Pastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap, jelas,
dan mudah dipahami.

g. Sajikan materi secara sistematis dan urut agar mempermudah
penyajian dan mudah dipahami juga.

Berdasarkan pengertian di atas beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam pembuatan Multimedia Audio Visual dengan power point yaitu

menentukan topik, menyiapkan materi yang sesuai, mengidentifikasi

bahan-bahan materi terebut, menulis materi dalam kalimat yang singkat,

menuangkan poin pon dalam berbagai format, memasitikan kelengkapan

materi menyajikan materi secara sistematis.

8.  Penggunaan Multimedia Audio Visual Pembelajaran dengan Power
Point

Setiap pembelajaran pasti memiliki langkah-langkah guna mempermudah

dalam pembelajaran. Sukiman (2012: 225-228) mengemukakan ada enam

tahap pembelajaran menggunakan media power point diantaranya.

a. Tahap Pertama
1) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian

cantumkan media power point.
2) Menyiapkan media power point yang akan digunakan.
3) Siapkan laptop atau komputer serta peralatan-peralatan

pendukung media power point yang akan digunakan.
4) Jelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

b. Tahap Kedua
Kegiatan pembelajaran diawali dengan menghadapkan siswa pada
masalah yang merangsang pengetahuan siswa dengan melakukan
kegiatan tanya jawab yang berhubungan dengan pengalaman
siswa, sehingga siswa didorong untuk mengemukakan
pengetahuan awalnya mengenai konsep yang akan dipelajari.

c. Tahap Ketiga
Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan
konsep melalui data yang disampaikan atau ditampilkan dengan
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media power point. Pada tahap ini siswa diminta untuk
memperhatikan materi yang disampaikan guru melalui animasi
yang ditampilkan pada power point, sehingga siswa dapat
menemukan konsep dari apa yang mereka lihat dan perhatikan.

d. Tahap Keempat
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan
pengetahuan atau konsep awal yang mereka miliki setelah
mempelajari konsep yang ditampilkan. Melelui media power
point siswa diminta untuk menyampaikan temuan awal yang
mereka ketahui.

e. Tahap Kelima
Guru memberi penguatan dan menjelaskan materi dengan
menggunakan animasi ataupun gambar melalui media power
point agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan.

f. Tahap keenam
Tindak lanjut (diskusi, eksperimen, observasi dan evaluasi), hal
ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang
materi yang dibahas melalui media power point.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan

multimedia audio visual pembelajaran dengan power point diawali dengan

menyiapkan perangkat pembelajaran, merangsang pengetahuan siswa

dengan melakukan tanya jawab, memberi kesempatan siswa untuk

menemukan konsep yang ditampilkan, memberikan kesempatan siswa

untuk mengungkapkan konsep yang mereka temukan, penguatan, tindak

lanjut (diskusi, eksperimen, observasi dan evaluasi).

Sesuai dengan pengertian multimedia audio visual yaitu gabungan dari dua

atau lebih unsur atau elemen media berupa teks, gambar, animasi, video,

suara dengan memanfaatkan komputer untuk membuat dan

menggabungkan unsur-unsur media tersebut. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap

penggunaan multimedia pembelajaran dengan indikator: manfaat
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penggunaan Multimedia Audio Visual terhadap pembelajaran tema daerah

tempat tinggalku sub tema bangga dengan derah tempat tinggalku.

C. Landasan Teori

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan

makhluk lain, juga merupakan perubahan tingkah laku pada diri

seseorang karena adanya interaksi dengan orang lain. Hal ini didukung

dengan definisi belajar menurut R. Gagne (dalam Susanto, 2013: 1-2)

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatau

organisme berubah perilakunnya sebagai akibat pengalaman.

Selanjutnya, Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of

learning, menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh

manusia dapat dibagi menjadi 5 katagori, yaitu: Keterampilan Motoristik,

Informasi Verbal, Kemampuan Intelektual, Strategi Kognitif dan Sikap.

Skinner (dalam Dimiyati, 2009: 9) bahwa “belajar adalah perilaku” saat

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia

tidak belajar maka responnya menurun. Saat belajar ditemukan adanya 3

hal, yaitu: kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon

pembelajaran, respon si pembelajar, konsekuensi yang bersifat

menguatkan respon tersebut.



32

Belajar menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari siswa

dalam kegiatan berinterkasi dengan lingkungannya. Menurut Baron

(dalam Susanto, 2013: 3) belajar dapat diartikan sebagai perubahan

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu

dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya sehingga

mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya.W.S. Winkel

(dalam Susanto, 2016: 4) belajar adalah aktifitas mental yang

berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan

dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan,

pengalaman, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat konstan dan

berbekas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk

memperoleh perubahan yang lebih baik dalam hidupnya, baik itu pada

aspek kognitif, afektif ataupun psikomotor. Belajar merupakan proses

memperoleh pengetahuan dan pengalaman, yang dapat merubah tingkah

laku individu karena terdapat interaksi antara individu dan

lingkungannya.

b. Ciri-ciri Belajar

Belajar adalah proses setiap orang melakukan perubahan yang relatif

permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman serta latihan

yang dilakukan secara terus-menerus. Belajar mempunyai ciri-ciri

tertentu, menurut Djamarah (2006: 15) ciri-ciri belajar ada enam, yaitu:
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1. Perubahan yang terjadi secara sadar
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah
6. Perubahan mencakup seluruh aspek

Selain itu, ciri-ciri belajar menurut Surya (dalam Rusman, 2012:13

sebagai berikut.

1. Perubahan yang didasari dan disengaja (Intensional).
2. Perubahan yang berkesinambungan (Kontinu).
3. Peribahan yang fungsional.
4. Perubahan yang bersifat positif.
5. Perubahan bersifat aktif
6. Perubahan yang bersifat permanen.
7. perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan.
8. perubahan perilaku secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Burton (dalam Hamalik, 2008: 20) ciri-ciri belajar

adalah sebagai berikut.

1. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan
melampaui.

2. Proses itu melalui bemacam-macam ragam pengalaman dan mata
pelajaran- mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu.

3. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan
peserta didik.

4. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan peserta
didik itu sendiri yang mendorong motifasi yang kontinu.

5. Proses belajar dan hasil belajar disarati oleh hereditas (keturunan)
dan lingkungan.

6. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materil dipengaruhi
oleh perbedaan-perbedaan individual dikalangan peserta didik.

7. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-
pengalaman dan hasil yang diinginkan disesuaikan dengan
kematangan peserta didik.

8. Proses belajar yang terbaik apabila peserta didik mengetahui
status dan kemajuan.

9. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai
prosedur

10. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain,
tetapi dapat didiskusikan secara terpisah
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11. Proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan
yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan

12. Hasil-hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas (kemampuan), dan
keterampilan.

13. Hasil-hasil belajar diterima oleh pesrtaa didik apabila member
kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna
baginya.

14. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian
pengalaman- pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan
pertimbangan yang baik.

15. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi
kepribadian dengan kecepatan yang berbeda-beda.

16. Hasil- hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat komplek
dan dapat berubah- ubah, jadi tidak sederhana dan statis.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan, bahwa ciri-ciri

belajar adalah sebagai berikut.

1. Perubahan terjadi secara sadar.

2. Perubahan yang berkesinambungan (kontinu).

3. Perubahan yang bersifat permanen.

4. Perubahan perilaku secara keseluruhan.

c. Teori Belajar

Teori belajar dibuat dan disusun untuk menjelaskan keadaan sebenarnya

tentang pelaksanaan pendidikan. Suprihatiningrum (2013: 15-35) teori

belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses

pembelajaran dan pendidikan adalah teori behaviourisme, kognitivisme,

dan konstruktivisme.

a. Teori Belajar Behaviorisme

Teori behavioristik adalah tentang perubahan tingkah laku sebagai

hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran
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psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan

teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai

aliran behavioristik. Prinsip utama bagi teori ini adalah faktor

rangsangan (stimulus), respon (response), serta penguatan

(reinforcement). Teori ini menganggap faktor lingkungan sebagai

rangsangan dan respon peserta didik terhadap rangsangan itu adalah

responnya.

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan

respon (Slavin, 2000:143). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu

jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori

belajar behaviorisme dalam belajar yang penting adalah input yang

berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa

saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa

reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh

guru tersebut.

b. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif berkembang pada abad terakhir sebagai protes

terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya.

Konsep belajar menurut teori perkembangan kognitivisme adalah

belajar merupakan kegiatan mengasimilasikan dan

mengakomodasikan berbagai informasi dan pengetahuan dari

lingkungan hingga menjadi suatu skema atau struktur mental tertentu
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Kedua peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang

berbeda. Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan (organizer)

yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Bruner bekerja

pada pengelompokkan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu

jawaban atas bagaimana siswa memperoleh informasi dari

lingkungan.

c. Teori Belajar Konstruktivisme

Belajar menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses

mengasimilasi dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang

dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga

pengetahuannya dapat dikembangkan dan disusun dalam diri

manusia itu sendiri. Selama proses pembelajaran guru tidak serta

merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk

yang serba sempurna. Peserta didik harus membangun pengetahuan

berdasarkan pengalamamnya masing-masing.

Kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna

pada pengetahuanya sesuai dengan pengalamannya masing-masing.

Menurut teori ini satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga

harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuannya di dalam

memorinya.
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Dalam hal ini guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini,

dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau

menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk

belajar

Berdasarkan beberapa pendapat teori belajar di atas, peneliti menerapkan

teori belajar behaviourisme, karena teori ini merupakan teori yang melihat

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.

2. Pembelajaran

Pembelajaran digunakan untuk menunjukkan kegiatan guru dan siswa.

Sebelumnya, digunakan istilah proses belajar-mengajar atau pengajaran

yang merupakan terjemahan dari kata ”instruction”. Winataputra (2007: 19)

menyatakan istilah pembelajaran lebih dipilih daripada pengajaran karena

pembelajaran mengacu kepada segala kegiatan yang berpengaruh langsung

terhadap proses belajar siswa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1

Ayat 20 (2003: 2) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi

siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Hamalik (2008: 54) juga menerangkan pembelajaran sebagai kegiatan yang

dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa.

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara

guru dan siswa, di mana di dalamnya menyangkut tujuan, metode, siswa,

guru, alat bantu mengajar, dan situasi pembelajaran. Muhaimin (dalam
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Huda, 2013: 131) menyatakan bahwa pembelajaran adalah upaya

membelajarkan siswa untuk belajar dan pembelajaran akan melibatkan

siswa mempelajari sesuatu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi pembelajaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran merupakan suatu usaha yang terencana yang menimbulkan

proses interaksi antara guru dengan siswa dengan melibatkan komponen-

komponen pembelajaran dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

3. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema

pada proses pembelajaran. Kemendikbud (2013:7) pembelajaran tematik

adalah pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran

melalui penggunaan tema, di mana siswa tidak mempelajari materi

pelajaran secara terpisah, semua mata pelajaran yang ada di sekolah

dasar sudah melebur menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat

dengan tema.

Prastowo (2012: 223) Pembelajran tematik terpadu merupakan

pendekatan

Pembelajaran yang mengintergrasikan berbagai kompetensi dari berbagai

mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Mulyasa (2013: 170)

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diterapkan pada tingkat

pendidikan dasar yang menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema

untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pembelajaran

tematik merupakan pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata

pelajaran dalam satu tema tertentu, pembelajaran ini dapat menjadikan

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini

peneliti memilih tema 8 Daerah Tempat Tinggalku subtema  Bangga

dengan Daerah Tempat Tinggalku.

b. Tujuan Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang diterapkan pada

Kurikulum 2013. Tematik memiliki beberapa tujuan, Kemendikbud

(2013: 193) tujuan tematik terpadu sebagai berikut.

a) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik
terpentu.

b) Mempelajarai pengetahuan dan mengembangkan berbagai
kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama.

c) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam
dan berkesan.

d) Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan
mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman
pribadi siswa.

e) Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkontribusi
dalam situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis
sekaligus mempeajari pelajaran yang lain.

f) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang
disajikan dalam konteks tema yang jelas.

g) Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang
disajikan secara terpadu dapat mempersiapkan sekaligus dan
diberikan dalam dua atau tiga pertemuan bahkan lebih dan atau
pengayaan.

h) Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan
dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan
situasi dan kondisi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pembelajaran tematik

merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa
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dalam mengikuti proses pembelajaran, serta mengembangkan berbagai

kemapuan siswa dalam tema tertentu.

c. Fungsi Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi

peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang

tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena

materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi

peserta didik. Majid (2014: 85) Berikut ini beberapa manfaat ataupun

fungsi dari tematik:

1) Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator
serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena
tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

2) Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna,
sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau
alat, bukan tujuan akhir.

3) Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat
pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-
pecah.

4) Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran maka
penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.

d. Karakteristik Pembelajaran Tematik

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran

tematik memiliki beberapa karakteristik. Menurut Majid (2014: 89-90)

sebagai berikut.

a. Berpusat pada siswa.
b. Memberikan pengalaman langsung.
c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
e. Bersifat fleksibel
f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
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Karakteristik pembelajaran tematik menurut Tim Pengembang PGSD

(dalam Majid, 2014 : 19) yaitu sebagai berikut.

a. Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian
dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa
bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-
kotak.

b. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek,
memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antarskemata yang
dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan
dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari.

c. Autentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami
secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari.

d. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada
pendekatan diskoveri inkuiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga proses evaluasi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat peneliti simpulkan bahwa

karakteristik pembelajaran tematik yaitu.

a. Pembelajaran berpusat pada siswa.

b. Memberikan siswa pengalaman langsung.

c. Pembelajaran yang terpadu dan fleksibel.

e. Kelebihan dan Keterbatasan Pembelajaran Tematik

Pembelajaran terpadu memiliki kelebihan dibandingkan dengan

pendekatan konvensional. Menurut Majid (2014: 92) antara lain sebagai

berikut.

1) Pegalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan
dengan tingkat perkembangan anak.

2) Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan
kebutuhan peserta didik.

3) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik
sehingga hasil belajar akan dapat bertambah lebih lama.

4) Pembelajaran terpadu menumbuhkembangkan keterampilan
berfikir dan sosial peserta didik.

5) Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis.
Dengan permasalahan yang sering ditemui dalam
kehidupan/lingkungan riil peserta didik.
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6) Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan
kerjasama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta
didik, peserta didik/guru dengan narasumber sehingga belajar lebih
menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks
yang lebih bermakna.

Selain itu, menurut Majid (2014: 96) pembelajaran tematik memiliki

kelebihan dalam arti penting, yakni sebagai berikut.

1) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak
didik.

2) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar-mengajar yang
relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak didik.

3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan
bermakna.

4) Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik sesuai dengan
persoalan yang dihadapi.

5) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama.
6) Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap

gagasan orang lain.
7) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuia dengan persoalan

yang dihadapi dalam lingkungan anak didik.

Pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan terutama dalam

pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang

lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses. Puskur,

Balitbang Diknas (dalam Majid, 2014: 93) mengidentifikasi beberapa

aspek keterbatasan pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut.

1) Aspek guru
Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi,
keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya 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 diajarkan
dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak
terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini,
pembelajaran terpadu akan sulit terwujud.

2) Aspek peserta didik
Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik
yang relatif “baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun
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kreativitasnya. Hal ini terjadi karena model pembelajaran terpadu
menekankan pada kemampuan analitis (mengurai), kemampuan
asosiatif (menghubung-hubungkan), kemampuan eksploratif dan
elaboratif (menemukan dan menggali). Jika kondisi ini tidak
dimiliki, penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit
dilaksanakan.

3) Aspek sarana dan sumber pembelajaran
Pembelajarn terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber
informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga
fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya dan
mempermudah pengembangan wawasan. Jika sarana ini tidak
dipenuhi, penerapan pembelajaran terpadu juga akan terhambat.

4) Aspek kurikulum
Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pemcapaian ketuntasan
pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target
pencapaian materi). Guru perlu diberi kewenangan dalam
mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan
pembelajaran peserta didik.

5) Aspek penilaian
Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang
menyeluruh (komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar
peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan.

4. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil merupakan sesuatu yang diperoleh oleh individu setelah individu

tersebut melakukan suatu pekerjaan/kegiatan. Bloom (dalam Sudjana,

2010: 22-31) mendefinisikan taksonomi hasil belajar yang secara garis

besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu.

a. Ranah kognitif: Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, kedua aspek pertama disebut kognitif
tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif
tingkat tinggi yaitu:
1) Pengetahuan
2) Pemahaman
3) Aplikasi
4) Analisis
5) Sintesis.
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6) Evaluasi
b. Ranah Afektif: Berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari

lima aspek. Kelima aspek dimulai dari tingkat dasar atau
sederhana sampai tingkat yang kompleks sebagai berikut.
1) Reciving/ attending (penerimaan)
2) Responding (jawaban)
3) Valuing (penilaian)
4) Organisasi
5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai

c. Ranah Psikomotor: Hasil belajar psikomotoris tampak dalam
bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.
Ada enam tingkatan keterampilan, yaitu:
1) Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak

sadar;
2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar;
3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan

visual, membedakan auditif, motoris dan lain-lain;
4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan

dan ketepatan;
5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana

sampai pada keterampilan yang kompleks;
6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-

decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.

Taksonomi atau klasifikasi hasil belajar yang dicetuskan Bloom

kemudian dikembangkan oleh Anderson dan Krathwolh. Taksonomi

Bloom yang telah direvisi bersifat dua dimensi, yaitu dimensi

pengetahuan yang mendeskripsikan berbagai tipe pengetahuan yang

terdiri atas pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan

prosedural dan pengetahuan metakognitif. Dimensi kedua adalah

dimensi proses kognitif Anderson dan Krathwolh (2002: 213). Berikut

dimensi kognitif secara lebih rinci:

a. Mengingat: Mengingat kembali pengetahuan yang relevan dari
ingatan jangka panjang.
1) Mengenali
2) Mengingat

b. Memahami: Menentukan arti pesan instruksional, termasuk lisan,
tertulis, dan komunikasi grafis.
1) Menafsirkan
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2) Mencontohkan
3) Mengklasifikasikan
4) Meringkas
5) Menyimpulkan
6) Membandingkan
7) Menjelaskan

c. Menerapkan: Melaksanakan atau menggunakan prosedur dalam
situasi diberikan.
1) Melaksanakan
2) Menerapkan

d. Menganalisa: Memecah materi atau konsep menjadi bagian-
bagian penyusunnya dan mengidentifikasi bagaimana bagian-
bagian berhubungan satu sama lain dan menjadi struktur
keseluruhan atau tujuan.
1) Membedakan
2) Mengorganisasikan
3) Menghubugkan

e. Mengevaluasi: Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan
standar.
1) Memeriksa
2) Mengkritisi

f. Mencipta: Puting unsur bersama-sama untuk membentuk sebuah
novel, kesatuan yang utuh atau membuat produk asli.
1) Menghasilkan
2) Merencanakan
3) Memproduksi

Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang

terjadi pada siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hamalik (2008: 30)

mengemukakan hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku

pada diri siswa, yang dapat diamati dalam bentuk perubahan,

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan hasil

belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada siswa menuju

lebih baik, hasil belajar tersebut mencakup tiga ranah atau aspek yaitu

kognitif, afektif, dan pisikomotorik. Pembatasan hasil belajar yang diukur
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dalam penelitian ini adalah adanya perubahan aspek kognitif saja.

Indikator hasil belajar ranah kognitif yang digunakan untuk mengukur

hasil belajar siswa meliputi memahami, menerapkan, menganalisa. Hasil

belajar aspek kognitif siswa diukur menggunakan instrumen tes berupa

pretest dan post-test dalam bentuk pilihan ganda.

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu

faktor kemampuan siswa dan faktor lingkungan. Sudjana (dalam Susanto,

2013: 14) bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh

dua faktor utama, yaitu faktor dalam dari siswa dan faktor yang datang

dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Menurut Wasliman (dalam

Susanto, 2013: 12) hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi,

baik faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini  uraian mengenai

faktor internal dan eksternal yaitu.

a. Faktor internal: faktor internal merupakan faktor yang bersumber
dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemapuan
belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan
perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar,
serta kondisi fisik dan kesehatan

b. Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar peserta didik yang
mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan
masyarakat.  Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya,
pertengkaran suami istri, perhatian orangtua yang kurang terhadap
anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berprilaku yang kurang baik
dari orangtua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam
hasil belajar peserta didik
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Menurut Slameto (2010: 17) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, faktor internal terdiri dari:
1) Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh)
2) Faktor pisokologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motif, kematang dan kesiapan)
3) Faktor kelelahan

b. Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor
eksternal terdiri dari:
1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasasi antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan)

2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasasi guru
dengan siswa, displin sekolah, alat pelajar, waktu sekolah,
standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, fasilitas
sekolah, metode dan media dalam mengajar dan tugas rumah)

3) Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media,
teman gaul, dan bentuk kehidupan masyarakat)

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil

belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan

eksternal. Faktor internal yang bersumber dari dalam diri siswa,

sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa.

c. Manfaat Hasil Belajar

Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku

seseorang yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor

setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu. Susanto (2013:

45) menjelaskan manfaat hasil belajar yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi

sekolah.

1. Bagi siswa
Siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti
pelajaran yang diberikan oleh guru.
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2. Bagi guru
a. Guru akan mengetahui siswa mana yang sudah menguasai

bahan pelajarannya.
b. Guru akan mengetahui apakah materi yang akan diajarkan

sudah tepat bagi siswa
c. Guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah

tepat atau belum

3. Bagi sekolah
a. dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang

dilangsungkan sekolah
b. Informasi guru tentang tepat tidaknnya kurikulum sekolah

dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan
sekolah di masa yang akan datang

c. Informasi hasil penilaiaan yang diperoleh dari tahun ke tahun
dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang
dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum.
Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnnya angka-angka
yang diperoleh.

Dimyati (2009: 65) hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan

menjadi lebih baik, sehingga bermanfaat untuk: (a) menambah

pengetahuan, (b) lebih memahami sesuatu yang belum dipahami

sebelumnya, (c) lebih mengembangkan keterampilannya, (d) memiliki

pandangan yang baru atas sesuatu hal, (e) lebih menghargai sesuatu

daripada sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa istilah hasil belajar

merupakan perubahan dari siswa sehingga terdapat perubahan dari segi

pegetahuan, sikap, dan keterampilan.

d. Jenis-jenis Hasil Belajar

Hasil belajar mengacu pada hasil belajar yang berkenaan pengembangan

kemampuan otak dan penalaran siswa. Menurut Susanto (2013:5) hasil

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari

kegiatan belajar. Secara sederhana, hasil belajar diartikan sebagai tingkat
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keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Hasil belajar

merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne (Suprijono

2013:5) hasil belajar berupa:

1. Informasi Verbal
Kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa,
baik lisan maupun tulisan. Kemampuan secara spesfik terhadap
angsangan spesifik, kemampuan tersebut tidak memerlukan
manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.

2. Keterampilan Intelektual
Kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang.
Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,
kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan
prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan
kemampuan melakukan aktivitas kognitif yang bersifat khas.

3. Strategi Kognitif
Kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya
sendiri, kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah
dalam memecahkan masalah.

4. Keterampilan Motorik
Kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan
dan koordinasi.

5. Sikap
Kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan internalisasi dan
eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan
nilai-nilai sebagai standar perilaku.

Kingsley (dalam Sudjana 2005:45) membagi tiga macam hasil belajar

yaitu: (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan pengertian; (3)

sikap dan cita-cita. Gagne membagi lima kategori hasil belajar,yakni: (1)

informasi verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) strategi kognitif; (4)

sikap; dan (5) keterampilan motoris.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran

yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diukur melalui

alat evaluasi baik proses maupun hasil. Hasil belajar siswa digunakan oleh

guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan

pembelajaran.

D.  Pendekatan Saintifik

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib

digunakan pada pembelajaran di sekolah dasar, sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun

2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (2013: 9).

Daryanto (2014: 51) pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati,

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang

ditemukan.

Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses pembelajaran

berbasis Kurikulum 2013 terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ eksperimen,

mengasosiasikan/ mengolah informasi, dan mengkomunikasikan (2013:6).
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Sedangkan menurut Daryanto (2014: 59-80), langkah-langkah pembelajaran

saintifik adalah sebagai berikut:

a. Mengamati (Observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran.

Daryanto (2014: 60) metode mengamati sangat bermanfaat bagi

pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki

kebermaknaan yang tinggi.

b. Menanya

Guru membuka kesempatan kepada siswa secara luas untuk bertanya

mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Daryanto

(2014: 65) mengungkapkan bahwa guru yang efektif mampu

menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah

sikap, keterampilan, dan pengetahuannya.

c. Menalar

Kegiatan menalar menurut Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 (dalam

Daryanto, 2014: 70) adalah memproses informasi yang sudah

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau

eksperimen maupun hasil dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi

tersebut.

d. Mencoba

Hasil belajar yang nyata atau otentik akan didapat bila siswa mencoba atau

melakukan percobaan. Daryanto (2014: 78) mengungkapkan bahwa
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aplikasi mencoba atau eksperimen dimaksudkan untuk mengembangkan

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

e. Mengkomunikasikan

Guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam pendekatan

saintifik. Daryanto (2014: 80) mengungkapkan bahwa kegiatan

mengkomunikasikan dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan

menemukan pola.

Bedasarkan pendapat ahli tersebut peneliti meyimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam pendekatan saintifik adalah 5M yaitu, mengamati, menanya,

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tahapan-tahapan pendekatan

saintifik memiliki tujuan agar siswa dapat berpartisipasi dan terlibat aktif

selama pembelajaran.

E.  Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian eksperimen

dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hasil penelitian Shilpa dan Sunita (2013) dengan judul “A Study About

Role of Multimedia in Early Chilhood Education” Menunjukkan peran

perangkat multimedia berdasarkan pendidikan guru, jenis sekolah dan

jabatan guru di sekolah. Pengetahuan guru meningkatkan pemahaman

dalam pendidikan anak usia dini melalui multimedia. perangkat

multimedia memiliki kualitas untuk meningkatkan pendidikan awal.
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Televisi membantu untuk meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai

moral pada anak usia dini. Komputer memberikan pengetahuan yang benar

dengan cara yang interaktif. Video sebagian besar didasarkan pada situasi

nyata, anak-anak berinteraksi dengan mudah. Animasi yang sangat

mempengaruhi pikiran anak-anak dan meningkatkan kinerja akademis

mereka. Presentasi melalui proyektor slide meningkatkan perhatian anak-

anak.

2. Hasil penelitian Niarti (2017) dengan judul “ Pengembangan Bahan Ajar

Berbasis Multimedia Interaktif Pada Materi Menyimak Untuk Siswa Kelas

VI SD”. Menghasilkan sebuah bahan ajar berbasis multimedia interaktif

berupa software dengan aplikasi Adobe Flash CS 3, analisis data

menunjukkan bahwa tinjauan isi mata pelajaran mencapai 82% katagori

baik, tinjauan ahli desain pembelajaran mencapai 82% katagori baik,

tinjauan ahli media pembelajaran mencapai 84% katagori baik, uji coba

perorangan mencapai 85,15% katagori baik, uji coba kelompok kecil

mencapai 81,91% katagori baik, dan uji coba lapangan mencapai 85,79%

katagori baik.

3. Berdasarkan penelitian Puspitasari (2014) dengan judul “Pengembangan

Multimedia Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Subtema Daur Air Di

Sekolah Dasar”. Didapatkan peningkatan pada ranah kognitif yaitu

35,71%, pada ranah afektif 83,92%, sedangkan pada ranah psikomotor

mencapai nilai 87,50% yang didapat dari perhitungan normal gain.
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F.  Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya variabel-

variabel yang ada dalam penelitian, kerangka pikir dibuat untuk dijadikan

acuan dalam melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 91) kerangka

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan dari hasil observasi awal,

yaitu rendahnnya hasil belajar siswa peneliti merasa perlu adanya tindakan

perbaikan untuk menyajikan pembelajaran agar menjadi lebih baik, dengan

dukungan dari kajian-kajian teori dan penelitian yang relevan. Multimedia

diindikasikan sangat membantu dan bermanfaat dalam pembelajaran. Dengan

karakteristik multimedia berupa interaktivitas, fleksibilitas, serta integrasi

dengan beberapa media lainya yang dapat mendukung pembelajaran sehingga

mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa (Anderson & Brink,

2013: 24).

Pola kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Konsep Variabel.

Keterangan:
X : Penggunaan multimedia dalam pembelajaran
r : Pengaruh
Y : Hasil belajar siswa

X Y
r
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G.  Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai pengaruh penggunaan multimedia

audio visual terhadap hasil belajar siswa tema daerah tempat tinggalku

subtema bangga degan daerah tempat tinggalku, maka hipotesis penelitian ini

adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan

Multimedia Audio Visual terhadap hasil belajar tema Daerah Tempat

Tingalku subtema Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

pembelajaran 1 Kelas IV eksperimen SD Negeri 1 Qurnia Mataram.

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan

Multimedia Audio Visual terhadap hasil belajar tema Daerah Tempat

Tingalku subtema Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

pembelajaran 1 Kelas IV eksperimen SD Negeri 1 Qurnia Mataram.



56

III. METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian di bidang pendidikan ini adalah penelitian eksperimen. Secara

sederhana penelitian experimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari

suatu perlakuan yang diberikan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti

adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016: 3) menyatakan metode

penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan,

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang

pendidikan.

Sugiyono (2016: 112) desain penelitian yang akan digunakan adalah quasi

experimental design yang diadopsi dari true experimental design. “Desain ini

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen”. Pemilihan desain ini dikarenakan peneliti tidak dapat

sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil

belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti

keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar atau belajar kelompok dengan

teman sebaya. Bentuk desain yang digunakan dalam penelitian yang akan
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dilakukan yaitu nonequivalent control group design, dengan paradigma

menurut Sugiyono (2016: 116) sebagai berikut:

Gambar 3. Desain Penelitian.

Keterangan :
X : Perlakuan (treatment)
O1 : Pretest sebelum diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O2 : Post-test setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O3 : Pretest pada kelompok kontrol
O4 : Post-test pada kelompok kontrol

Pada desain ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih

secara random. Pembelajaran di kelas IV A dan IV B menggunakan

pendekatan saintifik. Kelas IV B sebagai kelompok eksperimen diberi

perlakuan dengan menerapkan penggunaan Multimedia Audio Visual dalam

pembelajaran tema Daerah Tempat Tinggalku. Sementara kelas IV A sebagai

kelompok kontrol tidak diberi perlakuan atau tidak menerapkan penggunaan

Multimedia Audio Visual.

B.  Tempat Dan Waktu Penelitian

1.  Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas SD Negeri 1 Qurnia Mataram

yang terletak di Jl. Pendidikan, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah.

O1 X O2

O3 O4
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2.  Waktu

Pelaksanaan penelitian experimen ini dilaksanakan dengan kegiatan

observasi wawancara dan dokumentasi pada tanggal 27 dan 28 Oktober

2017. Penyusunan instrumen dilaksanakan pada bulan Januari 2018 untuk

dilaksanakan pada saat pemngambilan data di bulan Maret semester genap

dengan waktu penelitian 5 bulan.

C.  Subjek Penelitian

1. Populasi

Penelitian ini memerlukan populasi untuk dijadikan objek penelitian.

Populasi Menurut Sugiyono (2016:117) populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulanya. Berkaitan dengan pengertian populasi,

dalam penelitian yang akan dilakukan ini siswa Kelas IV semester ganjil

di SD Negeri 1 Qurnia Mataram tahun pelajaran 2017/2018 akan dijadikan

populasi, siswa kelas IV tersebar dalam dua kelas yaitu kelas kontrol

terdiri dari 21 siswa dan kelas experimen 20 siswa. Seluruhnya ada 41

siswa Kelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram.

2.  Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya sebagian

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta

ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Menurut Arikunto (2013:174)

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam
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penelitian ini, anggota sampel diambil dengan menggunakan teknik

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi

untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono 2016:120). Jenis sampel

yang diambil dalam penulisan ini adalah  sampel jenuh. Sugiyono (2016:

124) menyatakan bahwa sampel jenuh ialah teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sample.

D. Variable Penelitian

1.  Pengertian Variabel

Adapun variabel dalam penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan

Multimedia Audio Visual sebagai variabel bebas dan data hasil belajar

tema daerah temapat tinggalku subtema bangga dengan daerah tempat

tinggalku. Skor yang diperoleh melalui pretest sebelum memulai

pembelajaran dan melalui post-test yang dilakukan di akhir pembelajaran

sebagai variabel terikat

2.  Hasil Belajar

a. Defini Konseptual

Hasil belajar adalah suatu peroses perubahan yang terjadi pada siswa

menuju lebih baik. Hasil belajar tersebut mencakup tiga ranah atau

aspek yaitu kognitif, afektif, dan pisikomotorik. Hasil belajar yang

akan diukur dalam penelitian ini adalah adanya perubahan aspek

kognitif saja, perubahan tersebut meliputi mengingat, memahami,

penerapan, menganalisa.
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b. Definisi Operasional

Pembatasan hasil belajar yang akan diukur dalam penelitian ini adalah

adanya perubahan aspek kognitif saja, indikator hasil belajar ranah

kognitif yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa meliputi

memahami, menerapkan dan analisa. Hasil belajar siswa diukur

dengan mengadakan pretest sebelum memulai pembelajaran dan post-

test yang dilakukan diakhir pembelajaran pada kelas kontrol dan

eksperimen melalui pertanyaan berupa pihan ganda sebanyak 30 soal.

Soal yang diberikan mencakup materi tema daerah tempat tinggalku

subtema bangga dengan daerah tempat tinggalku, jawaban yang benar

diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.

3. Multimedia Audio Visual

a. Definisi Konseptual

Multimedia Audio Visual adalah gabungan dari dua atau lebih unsur

atau elemen media berupa teks, gambar, animasi, video, suara dengan

memanfaatkan komputer untuk membuat, menggabungkan dan

menyajikan unsur-unsur media tersebut. Multimedia Audio Visual

merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru

dalam menyampaikan materi yang diajarkan yaitu tema daerah tempat

tinggalku subtema bangga dengan daerah tempat tinggalku.

b. Definisi Operasional

Penggunaan Multimedia Audio Visual pembelajaran dengan power

point diawali dengan menyiapkan perangkat pembelajaran,

merangsang pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab,
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memberi kesempatan siswa untuk menemukan konsep yang

ditampilkan, memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan

konsep yang mereka temukan, penguatan, tindak lanjut (diskusi,

eksperimen, observasi dan evaluasi).

E. Kisi-kisi Instrumen

Instrumen penelitian suatu alat yang digunakan untuk mengukur objek yang

akan diteliti. Sugiyono (2013: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen penelitian sering disebut juga alat ukur dalam penelitian. Penelitian

ini merupakan intrumen tes yang berupa soal pilihan jamak untuk mengukur

hasil belajar (Y).

1. Pengertian Instrumen Angket Multimedia Audio Visual

Sugiyono (2016: 199) menyatakan bahwa angket merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Angket ini diberikan kepada siswa untuk memperoleh informasi mengenai

respon siswa terhadap penggunaan multimedia pembelajaran.
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Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Respon Siswa Terhadap Penerapan
Multimedia Audio Visual

Variabel
Penelitian Aspek Indikator Jumlah

Instrumen
Nomor

Instrumen
Valid No

Baru
Penggunaan
Multimedia

1. Manfaat
penggunaa
n
multimedia
audio
visual
terhadap
pembelajar
an

1.1 Meningkatkan
minat dan
motivasi
belajar

1.2 Meningkatkan
pemahaman
siswa.

3

3

3, 18, 13

1, 6, 17

18

1,17

9

1, 8

2. Tampilan
desain
multimedi
a Audio
visual
pembelaja
ran.

2.1 Kesesuaian
antara
Multimedia
Audio Visual
dengan materi
pembelajaran.

2.2 Tulisan yang
digunakan
dalam
Multimedia
Audio Visual.

2.3 Gambar yang
ditampilkan.

2.4 Contoh yang
ditampilkan.

4

3

3

3

9, ,2, 5, 19

11, 12, 14

4, 10, 15

7, 8, 16

5, 9,
19

11

4

8, 16

3,5,10

6

2

4, 7

Jumlah 19 19 10 10

2. Pengertian Instrumen Tes Hasil Belajar

Triyono (2012:174), teknik tes adalah cara pengumpulan data penelitian

yang dilakukan dengan melaksanakan tes terhadap sejumlah objek

penelitian. Sedangkan Sudjana (2005:35) Tes digunakan untuk menilai dan

mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif. Penelitian ini,

tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada tema daerah tempat

tinggalku subtema bangga dengan daerah tempat tinggalku. Bentuk tes yang

digunakan yaitu tes pilihan ganda dengan jumlah 30 butir soal dan empat

alternatif jawaban. Setiap butir soal mempunyai poin 1 jika jawabannya

benar dan 0 jika salah, skor maksimal yang diperoleh yaitu 30.
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Tabel  3. Kisi–Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar

Kompetensi Dasar Indikator Ranah
Kognitif

Jumlah
Instrumen

Nomor
Instrumen

Valid No
Baru

Bahasa Indonesia

3.9 Menermati
tokoh- tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi

3.9.1 Menyebutkan
tokoh- tokoh
pada teks
cerita fiksi

3.9.2 Menghitung
jumlah watak
tokoh pada
teks cerita
fiksi

C1

C2

3

3

1, 3, 7

2, 8, 13

3, 7

2, 8,
13

2, 7

1, 6,
10

3.10.
Membandingka
n watak
masing-masing
tokoh pada teks
fiksi

3.10.1 Menentukan
watak tokoh
pada teks
cerita fiksi

C3 3 4, 9, 14 14 11

4.9 Menyampaikan
hasil
identifikasi yag
ingin
diperjiangkan
atau
dipertentangka
n antar tokoh
pada cerita
fiksi

4.9.1 Menjelaskan
kembali isi
teks cerita fiksi

4.9.2
Menyimpulkan
isi teks cerita
fiksi

C2

C4

3

3

5, 10, 15

6, 11, 12

5, 10

6, 11,
12

3, 7

4, 8,
9

IPA

3.4 Memahami
hubungan
antara
gaya dan
gerak

3.4.1 Menjelaskan
gaya tarik
dan
dorongan

3.4.1 Membedakan
hubungan
gaya tarik
dan dorong

C2

C2

3

4

16, 21, 22

17, 18, 23,
24

16,
21,
22

17,
23,
24

12,
15,
16

13,17
,18

4.4  Menyajikan
hasil
percobaan
tentang
hubungan
antara
gaya dan
gerak.

4.4.1
Mengemuka
kan hasil
percobaan
gaya tarik
dan dorong

4.4.2
Menyimpulk
an hasil
percobaan
gaya tarik
dan dorong

C3

C4

2

3

19, 25

20, 26, 27

19,25

27

14,19

20

Jumlah 27 27 20 20
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F.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data. penelitian ini, data yang berkaitan dengan penelitian

dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu teknik tes dan nontes.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah dokumentasi.

Menurut Arikunto (2013: 201) dokumentasi, dari asal katanya dokumen,

yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi,

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

sebagainya.

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk

mengumpulkan data nilai siswa dari dokumentasi nilai ulangan tengah

semester. Penelit mengamati benda-benda tertulis seperti dokumen, profil

sekolah, peta sekolah, dan perencanaan pembelajaran. Selain itu,

dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data gambaran pelaksanaan

penelitian yang dilaksanakan di dalam kelas.

2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data empiris

mengenai proses pembelajaran dikelas IV SD Negeri 1 Qurnia Mataram.

Wawancara ditujukan kepada guru kelas IV A dan IV B sebagai

narasumber.
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3. Tes Hasil Belajar

Tes yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes pilihan jamak

dengan jumlah 29 butir soal yang akan dilakukan uji validitas. Hasil dari

tes inilah yang akan diolah dan dijadikan bahan untuk mengetahui apakah

ada pengaruh yang signifikan dan positif pada penerapan multimedia

audio visual terhadap hasil belajar siswa.

G. Uji Coba Instrumen

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, soal tes ini terlebih dahulu dilakukan

uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas IV A SD

Negeri 2 Qurnia Mataram, untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan

baik, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kisi-kisi instrumen soal

yang telah disusun sebelumnya dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes.

1. Uji Validitas

Validitas berarti instrumen yang telah diuji cobakan dapat digunakan

mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2016:173)

validitas dari kata valid yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan Arikunto

(2013:211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas instrumen tes

yang digunakan adalah validitas isi (Content Validity), yakni ditinjau dari

kesesuaian isi instrumen tes dengan isi kurikulum yang hendak diukur.



66

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan validitas

merupakan suatu ukuran tingkat kesahihan dari suatu instrumen tes,

sehingga instrumen yang telah teruji validitasnya benar-benar sahih dan

standar untuk digunakan mengukur sesuatu yang akan diukur.

Untuk mendapatkan instrumen tes yang valid dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

a) Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sesuai

dengan materi dan kurikulum yang berlaku.

b) Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indikator.

c) Melakukan penilaian terhadap butir soal dengan meminta bantuan guru

mitra untuk menyatakan apakah butir-butir soal telah sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator.

Teknis pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan kisi-kisi

instrumen. Penggunaan kisi-kisi instrumen akan memudahkan pengujian

validitas dan dapat dilakukan secara sistematis.

a. Validitas Tes

Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi

Point Biserial dengan bantuan Microsoft Ofice Exel 2016, dimana

angka indeks korelasi diberi lambang dengan rumus sebagai

berikut (Kasmadi, 2014: 157).
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= M − MS
Keterangan:

:Koefisien korelasi Point Biserial.

Mt :Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item yang
dicari korelasi.

Mt :Mean skor total.
st :Simpangan baku.
p :Proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut.
q :1-p (proporsi subjek yang menjawab salah item tersebut)

Kriteria pengujian apabila r > r dengan α : 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r < r ,

maka alat ukur tersebut tidak valid atau drop out. Untuk mencari

validitas soal tes kognitif dilakukan uji coba soal pada siswa kelas IV

B SD Negeri 2 Qurnia Mataram dengan jumlah responden sebanyak 24

siswa. Jumlah soal yang diujicobakan sebanyak 27 soal perhitungan

menggunakan rumus korelasi Point Biserial dengan bantuan Microsoft

Office Excel 2016. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh butir soal yang

valid sebanyak 20 butir soal dan butir soal yang tidak valid sebanyak 7

butir soal. Dari 20 butir soal yang valid, digunakan seluruhnya untuk

pretest dan post-test.
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Tabel 4. Hasil Tes Uji Instrumen

No Item Mata
pelajaran

Kompetensi
Dasar

Nilai
Validitas

Kriteria

Lama Baru
1 B. Indonesia 3.9 0,37 Drop
2 1 B. Indonesia 3.9 0,78 Valid
3 2 B. Indonesia 3.9 0,84 Valid
4 B. Indonesia 3.10 0,36 Drop
5 3 B. Indonesia 4.9 0,81 Valid
6 4 B. Indonesia 4.9 0,83 Valid
7 5 B. Indonesia 3.9 0,74 Valid
8 6 B. Indonesia 3.9 0,86 Valid
9 B. Indonesia 3.10 0,31 Drop

10 7 B. Indonesia 4.9 0,79 Valid
11 8 B. Indonesia 4.9 0,74 Valid
12 9 B. Indonesia 4.9 0,60 Valid
13 10 B. Indonesia 3.9 0,86 Valid
14 11 B. Indonesia 3.10 0,81 Valid
15 B. Indonesia 4.9 0,36 Drop
16 12 IPA 3.4 0,81 Valid
17 13 IPA 3.4 0,70 Valid
18 IPA 3.4 0,27 Drop
19 14 IPA 4.4 0,94 Valid
20 IPA 4.4 0,27 Drop
21 15 IPA 3.4 0,86 Valid
22 16 IPA 3.4 0,74 Valid
23 17 IPA 3.4 0,83 Valid
24 18 IPA 3.4 0,86 Valid
25 19 IPA 4.4 0,78 Valid
26 IPA 4.4 0,16 Drop
27 20 IPA 4.4 0,94 Valid

b. Validitas Angket

Mengukur tingkat validitas angket menggunakan rumus korelasi

product moment dengan bantuan Microsoft ofice 2016, sebagai berikut

(Gunawan 2013: 119).

r = N∑XY − (∑X) (∑Y){N∑X − (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }
Keterangan :
rxy : Koefesien korelasi antara variabel X dan Y
X : Skor item
Y : Skor total
N : Banyak objek (jumlah sampel yang diteliti)
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Kriteria penguji apabila rhitung>rtabel dengan α : 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel maka

alat ukur tersebut tidak valid.

Tabel 5. Analisa Tes Uji Instrumen Angket

No Item Nilai
Valid

Kriteria
Lama Baru

1 1 0,5404 Valid
2 0,2213 Drop
3 0,3506 Drop
4 2 0,6018 Valid
5 3 0,6394 Valid
6 0,3736 Drop
7 0,3888 Drop
8 4 0,4305 Valid
9 5 0,5286 Valid
10 0,2539 Valid
11 6 0,6072 Valid
12 0,3950 Drop
13 0,3217 Drop
14 0,3389 Drop
15 0,3382 Drop
16 7 0,5181 Valid
17 8 0,4191 Valid
18 9 0,5865 Valid
19 10 0,4919 Valid

2. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil konsisten dalam

mengukur yang hendak diukur. Arikunto (2013: 221) menjelaskan

reliabilitas adalah menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik, apabila datanya
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memang benar sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali pun di ambil

tidak sama. Kriteria tingkat reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Koefisien Reliabilitas

No. Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas
1. 0,00-0,199 Sangat rendah
2. 0,20-0,399 Rendah
3. 0,40-0,599 Sedang
4. 0,60-0,799 Kuat
5. 0,80-1,000 Sangat kuat

(Sumber: Sugiyono, 2016: 257)

a. Reliabilitas Tes

Pengujian reliabilitas perangkat soal tes bentuk pilihan ganda, peneliti

menggunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-20) dengan bantuan

Microsoft Office Excel 2016. Menurut Sugiyono (2016:186) sebagai

berikut:

r = n(n − 1) s − ∑pq)s
Keterangan :
r11 : Reabilitas tes
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
∑pq : Jumlah hasil Perkalian antara p dan q
n : Jumlah item
s : Standar deviasi
(Sumber: Kasmadi dan Sunariah, 2014: 166)
Pengujian reliabilitas soal tes yang valid setelah dilakukan perhitungan

menggunakan rumus KR 20 dengan bantuan Microsoft Office Excel

2016 diperoleh nilai reliabilitas 0,970. Nilai tersebut dibandingkan

dengan kriteria reliabilitas yaitu rhitung > 0,404 atau 0,970 > 0,404

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa soal tes tersebut reliabel.

Berdasarkan tabel kriteria tingkat reliabilitas diperoleh kesimpulan
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bahwa soal tes tersebut mempunyai kriteria reliabilitas Sangat Kuad

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Keterangan :
r11 : Reabilitas tes
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
∑pq : Jumlah hasil Perkalian antara p dan q
n : Jumlah item
s : Standar deviasi

r = n(n − 1) s − ∑pqsr = 24(24 − 1) 54, 114 − 3,7691)54,114r = 24(23) 50,344954,114r = 1,0435{0,9303} = 0,9706 (Sangat Kuat)

b. Reliabilitas Angket

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas angket didasarkan pada

pendapat Kasmadi (2014:79) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha

cronbach dengan bantuan Microsoft Office Excel 2016¸yaitu:

r = n(n − 1) 1 − ∑σσ
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas
n : Banyaknya butir soal∑σ : Jumlah varians butirσ : Varians total

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11)

dikonsultasikan dengan nilai tabel r product moment dengan α = 5%

maka kaidah keputusan jika r11> rtabel berarti reliabel, sedangkan jika

r11 < rtabel berarti tidak reliabel.
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Pengujian reliabilitas angket yang valid setelah dilakukan perhitungan

menggunakan rumus alpha cronbach dengan bantuan Microsoft Office

Excel 2016 diperoleh nilai reliabilitas 0,737. Nilai tersebut

dibandingkan dengan kriteria reliabilitas menurut yaitu rhitung > 0,737

atau 0,737 > 0,402 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa angket

tersebut reliabel. Berdasarkan tabel kriteria tingkat reliabilitas

diperoleh kesimpulan bahwa angket tersebut mempunyai kriteria

reliabilitas kuat sehingga angket tersebut dapat digunakan dalam

penelitian ini.

Keterangan :
: Koefisien reliabilitas

n : 10∑σ : 8,076087σ : 26,36957

r = n(n − 1) 1 − ∑σσ
r = 10(10 − 1) 1 − 8,07608726,36957
r = 10(9) [1 − 0,306265]r = [1,111][0,306265] = 0,737093 (Kuat)

H.  Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:207) analisis data merupakan kegiatan setelah dari

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis

data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan
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data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji

hipotesis yang telah diajukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh

penggunaan multimedia terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen, diperoleh data

berupa hasil pretest dan post-test. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan

(N-gain), dapat digunakan rumus Meltzer dalam Khasanah (2014: 39) yaitu:

G = Skor Post test − Skor PretestSkor Maximum− Skor Pretest
Nilai yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 7. Kriteria Nilai N-gain

No. Nilai N-gain Kriteria
1. 0,7 ≤ N-gain ≤ 1 Tinggi
2. 0,3 ≤ N-gain < 0,7 Sedang
3. N-gain < 0,3 Rendah

1.  Analisis Data Hasil Belajar

a. Nilai Ketuntasan Belajar Siswa Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu diperoleh dengan rumus:

S = RN × 100
Keterangan:
S : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Skor yang diperoleh
N : Skor maksimum dari tes
100 : Bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)
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Untuk menghitung nilai rata-rata kelas diperoleh dengan rumus

sebagai berikut.

x = ΣXΣN
Keterangan:x = Nilai rata-rata seluruh siswaΣX = Total nilai yang diperoleh siswaΣN = Jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk. 2010: 40)

Untuk menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara

klasikal, dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut.

P = Σ siswa yang tuntas belajarΣ siswa × 100%
(Sumber: Aqib, dkk. 2010: 41)

Tabel 8. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa

(Sumber: Aqib. dkk. 2010: 41)

2. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas Data

Untuk mengetahui data sebaran pengujian hipotesis dapat dilanjutkan

atau tidak maka harus melewati uji normalitas data. uji normalitas

dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data sampel yang akan

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas data

dengan melihat nilai di Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program

No Persentase Kriteria
1 ≥85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 ≤ 24% Sangat rendah
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dengan bantuan Microsoft Office Excel 2016. Dalam hal ini berlaku

ketentuan bahwa jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel maka H0 ditolak.

1) Rumusan hipotesis:

H0 : Populasi yang berdistribusi tidak normal

Ha : Populasi yang berdistribusi normal

2) Rumus statistik yang digunakan yaitu rumus chi-kuadrat:

χ = (O − E )E
Keterangan:
χ2 : normalitas sampel
Ei : frekuensi yang diharapkan
Oi : frekuensi pengamatan
k : banyaknya kelas interval
(Sumber: Arikunto, 2013: 314)

Untuk mencari Oi (frekuensi pengamatan) dan Ei (frekuensi yang

diharapkan) membuat langkah-langkah sebagai berikut.

1) Membuat daftar distribusi frekuensi

a) Menentukan rentang (R), yaitu data terbesar-data terkecil.

b) Menentukan banyak kelas interval (K) = 1 + 3,3 log n.

c) Menentukan panjang kelas interval (P) =

d) Menentukan rata-rata simpangan baku.

2) Membuat daftar distribusi frekuensi harapan (Ei) dan frekuensi

pengamatan (Oi), dengan kriteria uji yaitu:

Tolak H0 jika: χ2ℎitung ≥ χ2
tabel (1−∝), ( −3)

Dimana:
α : taraf signifikansi 5%
k : banyaknya kelas interval
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b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis ini

dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-

masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi

homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada tahap

analisis data lanjutan.

Keperluan penelitian hanya untuk keluaran test of homogenity of varience

yang digunakan, sementara keluaran data yang lain tidak digunakan.

Selanjutnya data keluaran tersebut ditafsirkan dengan memilih salah satu

statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-rata (based of mean).

Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen)

Ha : variansi pada tiap kelompok sama (homogen)

Untuk menetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut.

1) Tetapkan taraf signifikansi uji, α : 0,05.

2) Bandingkan Fhitung dengan Ftabel.

3) Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 ditolak

3.  Uji Hipotesis

Setelah diuji dengan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya

sampel diuji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mencari bukti atas

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun rumusan hipotesis

yang diajukan adalah.
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan dan positif pada media pembelajaran

multimedia audio visual terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD

Negeri 1 Qurnia Mataram.

Pengujian hipotesis ini menggunakan rumus uji t (t-test). Pengujian

hipotesis  dalam penelitian ini menggunakan rumus statistik t-test pooled

varians sebagai berikut.

= −( − 1) + ( − 1)+ − 2 1 + 1
Keterangan:

: Nilai rata- rata data pada sampel 1

: Nilai rata- rata data pada sampel 2

: Simpangan baku sampel 1

: Simpangan baku sampel 2

: Jumlah anggota sampel 1

: Jumlah anggota sampel 2

(Sumber: Sugiono, 2016: 273)

Berdasarkan rumus di atas, ditetapkan taraf signifikansi 5% atau α =  0,05

maka kaidah keputusan yaitu jika thitung <  ttabel maka Ha ditolak, sedangkan

jika thitung <  ttabel maka Ha diterima. Apabila Ha diterima berarti ada

pengaruh yang signifikan dan positif.

4. Uji Pengaruh (Effect Size)

Uji Pengaruh (Effect Size) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh penggunaan multimedia audio visual terhadap hasil belajar tema
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daerah tempat tinggalku subtema bangga dengan daerah tempat tinggalku

kelas IV B eksperimen SD Negeri 1 Qurnia Mataram. Rumus yang

digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh yaitu dengan perhitungan

Cohen’s d yaitu:

d = (M −M )SD
Keterangan
d : nilai effect size
M1 : nilai rata-rata kelompok eksperimen
M2 : nilai rata-rata kelompok kontrol
SDgab : nilai standar deviasi gabungan

Langkah selanjutnya yaitu memberikan interpretasi dari nilai effect size

yang diperoleh adapun interpretasi, yaitu:

Tabel 9. Interpetasi Nilai Effect Size

Nilai Cohen d Interpretasi
d<d≤0,2 Efek kecil
0,2<d<0,8 Efek sedang
d<0,8 Efek besar

(Sumber: Cohen dalam Carl. dkk. 2004 : 1-2)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan peneliti bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada penerapan multimedia

audio visual terhadap hasil belajar tematik siswa kelas IV SD N 1 Qurnia

Mataram. Hal ini ditunjukan dari hasil perhitungan uji hipotesis post-test

didapat thitung > ttabel(α=0,05, dk=39) yaitu thitung (2,045) > ttabel (2,022). Hasil ini juga

didukung oleh hasil angket respon siswa yang menunjukkan bahwa 40% siswa

memberikan respon baik dan 20% sangat baik terhadap penggunaan

multimedia audio visual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan multimedia audio visual maka saran

yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:

1. Siswa

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dengan pengunaan multimedia

audio visual hendaknya siswa memperhatikan dengan seksama materi

yang disampaikan serta mencatat materi pelajaran agar dapat terlibat aktif

dalam pembelajaran yang mengunakan multitimedia audio visual sehingga

dapat memahami materi dengan baik dan meningkatkan hasil belajar.
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2. Guru

Menyampaikan materi pembelajaran dapat menggunakan media

pembelajaran multimedia audio visual karena dapat membantu dalam

penyampaian materi dalam proses belajar mengajar. Selain itu mengajar

akan lebih menarik, siswa lebih mudah memahami materi, serta siswa

mampu mendapatkan hasil yang baik. Namun diperlukan persiapan yang

lebih matang dalam memilih multimedia audio visual sebagai media yang

digunakan dala proses pembelajaran.

3. Sekolah

Memberikan dukungan kepada guru berupa perlengkapan fasilitas sekolah

berupa proyektor, sound sistem, layar, laptop dan perangkang pendukung

lainnya, untuk menunjang penggunaan multimedia audio visual agar

tercapainya pembelajaran ini secara maksimal serta mampu memberikan

kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Pihak lain atau peneliti lanjutan

Penerapkan multimedia audio visual pembelajaran yang telah dilakukan

oleh peneliti pada tema daerah tempat tinggalku sub tema bangga terhadap

daerah tempat tinggalku kelas IV, untuk ini perlu peneliti lanjutan bagi

siswa SD pada kelas dan topik lainnya. Terlebih dahulu dianalisis kembali

untuk disesuaikan untuk penerapannya, terutama dalam hal alokasi waktu,

perangkat pendukung yang diperlukan seperti ketersediaan listrik termasuk

ketersediaan perangkat keras dan lunak serta karakteristik siswa yang ada

pada sekolah tempat perangkat ini diterapkan.
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