
 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Siklus Pertama  

 

Pelaksanaan kegiatan pada siklus pertama terdiri dari empat kegiatan yakni 

membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan, melakukan observasi dan evaluasi, serta menganalisis hasil 

observasi dan evaluasi untuk mendapatkan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. 

 

4.1.1 Perencanaan Tindakan Siklus Pertama 

 

Setelah melakukan analisis hasil observasi awal yakni aktivitas dan prestasi 

belajar siswa rendah pada standar kompetensi memahami sejarah, kenampakan 

alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, 

penulis  merancang perbaikan pelaksanaan pembelajaran melalui tahapan siklus.  

Tahap awal penulis mencoba menggunakan media pembelajaran  audio visual 

melalui VCD pembelajaran untuk mendapatkan informasi yang lebih nyata dan 

menarik bagi siswa yang selam ini belum dilakukan guru.  

Kemudian peneliti mengembangkan silabus  dan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan ahli 

bidang studi dengan mengacu penyusunan RPP dalam standar isi.. 
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Penulis dan observer yaitu mendiskusikan skenario pembelajaran yang dirancang 

oleh penulis sebelumnya. Skenario yang dirancang mengacu standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, dan sumber serta 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu sebagai bahan diskusi 

adalah rancangan soal tentang “unsur-unsur peta, membaca peta,  menggambar 

peta, dan mengukur jarak dua kota menggunakan skala peta” sebagai acuan 

kegiatan pembelajaran serta media pembelajaran yang akan digunakan.  

 

Kegiatan inti pembelajaran  pada siklus pertama ini dirancang dengan langkah-

langkah: Kegiatan awal guru memberi salam dan berdoa bersama yang dipimpin 

oleh ketua kelas dan dilanjutkan dengan absensi siswa. Kemudian guru 

memberikan apersepsi tentang peta melalui brainstorming. Pada kegiatan inti 

siswa diberi LKS dan diberi kesempatan untuk membaca selama lima menit 

dengan tujuan agar siswa mengetahui tugas yang akan dikerjakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Setelah waktu yang diberikan cukup, guru penyajian 

materi menggunakan VCD pembelajaran tentang  peta dan unsur-unsurnya. 

Selama penyajian materi siswa memperhatikan sambil menjgerjakan tugas yang 

diberikan. Setelah presentasi siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas 

yang belum terselesaikan.  Sebelum berakhir siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya jika ada tugas yang belum dipahami. Setelah waktu yang diberikan 

cukup maka siswa diajak memriksa hasil kerja siswa dengan cara menukarkan 

dengan teman sebangku yang dipandu guru. Untuk mengetahui sejauh mana  

pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari, beberapa siswa ditanyakan 

jawaban LKS nya dan beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjawabnya 
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terlebih dahulu kemudian jawaban yang benar disampaikan guru. Pada akhir 

pertemuan siswa diajak bersama-sama membuat rangkuman.  

 

Peneliti menyiapkan instrumen berupa lembar observasi untuk melihat aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh observer.  Selain itu peneliti juga 

menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur prestasi belajar siswa pada akhir siklus 

berupa soal pilihan ganda. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Pertama 

 

Pembelajaran pada siklus pertama terdiri dari empat pertemuan. Tiga pertemuan 

proses pembelajaran dan satu pertemuan untuk uji blok. Proses pembelajaran di 

kelas IV A dimulai pada hari selasa 6 Oktober 2009 sedangkan kelas IV B dimulai 

pada hari Rabu esok harinya yakni tanggal 7 Oktober 2009. Uji blok di kelas IV A 

maupun kelas IV B pada jadwal hari yang sama yakni hari  kamis tanggal 15 

Oktober 2009.   

 

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

 

Pada kegiatan awal, guru memberi salam dan kemudian berdoa bersama yang 

dipimpin ketua kelas dan dilanjutkan memeriksa kehadiran siswa serta kesiapan 

siswa oleh guru dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai pengantar guru terlebih 

dahulu melakukan brainstorming berkaitan dengan peta. Guru menanyakan 

kepada beberapa siswa dengan menunjuk siswa yang duduk di bagian depan, 

tengah, maupun bagian belakang dengan beberapa pertanyaan antara lain: apakah 
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siswa sudah pernah melihat peta?,  gambar apa saja yang anda ketahui di dalam 

peta?,  siapa yang dapat menunjukkan kota Metro dalam peta?. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan siswa tentang peta. 

Guru memberi motivasi kepada siswa manfaat memahami pengetahuan tentang 

peta. Kemudian guru memberikan informasi tentang tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan dilakukan yakni siswa mengisi LKS pada saat dan atau 

setelah penyajian materi menggunakan  VCD pembelajaran.  

 

Setelah siswa memahami apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, siswa 

diberikan LKS dan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca LKS secara 

individu selama lima menit yang isinya tentang unsur-unsur peta antara lain judul 

peta, garis tepi, legenda, skala, penunjuk arah, dan garis astronomis. Kemudian 

guru menyajikan materi pelajaran dengan memulai memutar VCD pembelajaran 

menggunakan laptop yang diperbesar menggunakan LCD yang telah disediakan 

sejak awal pelajaran. Pada saat yang sama guru berkeliling sambil memperhatikan 

kegiatan siswa dan sambil mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS. Selama 

kegiatan berlangsung observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa hingga akhir pelajaran. 

 

Selesai penyajian materi, siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas 

mengisi LKS yang mungkin masih ada yang belum terisi. Guru membimbing 

siswa yang merasa kesulitan mengerjakan tugasnya dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban 

sendiri. Setelah semua siswa selesai mengerjakan tugas, kemudian hasilnya 
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diperiksa dengan cara menukarkan LKS dengan teman sebangkunya. Untuk 

memberikan jawaban guru tidak langsung menyampaikan jawaban yang benar 

tetapi guru menayakan kepada beberapa siswa sehingga diketemukan jawaban 

yang benar dari jawaban siswa sendiri. Jawaban yang benar diberi tanda contreng 

(V) dan yang salah diberi tanda silang (X). Setelah selesai mengoreksi bersama, 

pekerjaan siswa dikumpulkan kepada guru untuk diberikan nilai pada pekerjaan 

siswa. Sambil memberikan penilaian guru memperhatikan materi mana yang 

nilainya masih kurang dan di tindak lanjuti dengan memberikan penjelasan 

kembali materi tersebut.  

 

Akhir dari pertemuan pertama guru mengajak siswa menyusun kesimpulan 

tentang unsur-unsur peta antara lain judul peta, garis tepi, legenda, skala, 

penunjuk arah, dan garis astronomis. Sebagai penguatan, guru memberi motivasi 

dan cara belajar di rumah yang selanjutnya siswa diberi tugas mandiri di rumah 

yaitu siswa diminta menghafalkan arah mata angin dengan menyanyi, sebelum 

pulang siswa diajak menyanyi bersama dua kali. 

 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

 

 

Seperti pada pertemuan pertama, pertemuan kedua diawali dengan salam dari guru 

dan berdoa bersama dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran siswa. Kemudian 

guru melanjutkan kegiatan pembelajaran  dengan mengajak siswa untuk bernyanyi 

bersama arah mata angin sebanyak dua kali. Selanjutnya memanggil siswa untuk 

berdiri kedepan kelas dan dihadapkan ke arah timur, kemudian siswa tersebut 

ditanyakan arah barat, utara, selatan berada di sebelah mana? Hal serupa 
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dilakukan terhadap 2 siswa lain untuk berdiri di depan kelas dengan menghadap 

arah yang berbeda. Setelah diketahui rata-rata jawaban siswa benar, kemudian 

guru menjelaskan bahwa arah mata angin juga berlaku pada peta yang antara lain 

dicontohkan kedudukan dua kota yang berbeda. Setelah itu guru juga memberikan 

informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan pada hari 

itu yang masih sama dengan pertemuan pertama.  

 

Awal dari kegiatan inti siswa diberi LKS dan diberi kesempatan selama lima 

menit untuk membaca LKS tersebut. Setelah waktu lima menit habis guru 

menanyakan apakah ada siswa yang belum mengerti tentang tugasnya? Ada 

beberapa siswa yang bertanya cara mengisi LKS, kemudian guru menjelaskan 

dengan rinci. Kemudian siswa ditanya lagi apakah sudah mengerti semua? 

Jawaban siswa secara serentak menjawab sudah mengerti. Selanjutnya guru 

menyajikan materi menggunakan VCD pembelajaran IPS tentang membaca peta 

provinsi. Selama penyajian materi  guru mengamati siswa dalam mengerjakan 

tugas. Pada saat yang sama observer juga mengamati aktivitas siswa dengan 

menggunakan lembar observasi. 

 

Setelah selesai penyajian materi, siswa diberi kesempatan menyelesaikan 

tugasnya. Selanjutnya hasil kerja siswa dikoreksi bersama dengan cara menukar 

dengan teman sebangkunya. Kemudian guru memberikan jawaban yang benar 

dengan terlebih dahulu bertanya pada beberapa siswa secara bergiliran sesuai 

dengan urutan absen. Setelah mendapatkan jawaban yang benar, guru memberikan 

pujian bahwa jawaban siswa tersebut benar. Selesai dari koreksi siswa diminta 
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menuliskan jumlah jawaban yang benar dengan cara ” Benar = ...” kemudian 

dikumpulkan kepada guru. Guru memberi nilai pada pekerjaan siswa dan 

membagikannya kembali kepada siswa setelah nilainya dicatat dalam daftar nilai.  

 

Akhir pertemuan kedua siswa diajak menyusun rangkuman dengan menuliskan 

nama-nama kabupaten/kota dengan batas-batas wilayahnya serta kenampakan 

alam yang ada. Sebagai penguatan siswa diberikan tugas mandiri terstruktur yakni 

menggambar/memperbesar peta provinsi Lampung pada kertas karton. Siswa 

diinformasikan agar hasil gambarnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 

yakni dalam waktu satu minggu.  

 

4.1.2.3 Pertemuan Ketiga 

 

Pada awal pertemuan ketiga guru melakukan kegiatan harian yakni memberi 

salam dan kemudian berdoa bersama dan dilanjutkan memeriksa kehadiran siswa 

serta kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberi 

informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan pada hari 

itu yakni siswa diajak menghitung jarak sesungguhnya menggunakan 

perbandingan skala yang ada dalam peta. 

 

Sebagai pengantar pembelajaran guru terlebih dahulu menanyakan kepada 

beberapa siswa bagaimana cara menghitung jarak dua buah kota terdekat dalam 

provinsi misalnya menghitung jarak kota Metro dengan Tanjung Karang. 

Kesimpulan jawaban siswa disampaikan oleh guru bahwa menghitung jarak dua 

buah kota akan menjumpai kesulitan jika harus mengukur secara langsung. 
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Karena itu harus dicarai dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Guru terlebih 

dahulu menjelaskan pengertian skala pada peta. Dicontohkan skala 1 : 100.000 

artinya setiap 1cm pada peta sama dengan 100.000 cm jarak yang sebenarnya. 

Kemudian guru menanyakan ke beberapa siswa, ” jika pada peta jaraknya 2 cm 

maka berapa jarak sesungguhnya? Setelah ditemukan jawaban yang benar guru 

mengulangi pertanyaan yang serupa dengan jarak pada peta 3 cm, 4 cm, dan 5 cm.  

Kemudian guru menjelaskan cara mengubah satuan cm menjadi km dengan 

menggunakan anak tangga satuan panjang. Dari satuan cm ke km naik 5 tangga 

yang artinya dibagi 10 5 = 100.000 atau lebih mudahnya angka nolnya dicoret 5. 

Dicontohkan 100.000 cm = 
000.100

000.100 km  = 1 km. Kemudian guru memberikan 

contoh skala 1 : 1.500.000 yang selanjutnya menanyakan kepada beberapa siswa 

”skala tersebut menunjukkan 1 cm pada peta sama dengan berapa km pada jarah 

sesunguuhnya? Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada salah satu siswa yang 

ditunjuk dan diminta merubahnya di papan tulis. Jawaban siswa adalah 1cm pada 

peta = 1.500.000 cm  keadaan sebenarnya = 15 km.  

 

Kemudian masing-masing siswa diberi LKS untuk menentukan jarak dua kota 

dalam provinsi. Guru menyiapkan peta indonesia dengan ukuran besar yang di 

gantung di papan tulis. Selama kegiatan berlangsung suasana agak ribut karena 

ada siswa yang pinjam penggaris, mengukur jarak dua kota pada peta yang 

digantung di papan tulis sesuai dengan tugasnya, ada yang sambil duduk untuk 

mengukur jarak pada peta tidak kebagian tempat. Guru berkeliling memperhatikan 

kegiatan siswa sambil membimbing siswa yang menjumpai kesulitan. Guru juga 

selalu memberikan motivasi kepada siswa agar dapat bekerja sama dengan teman 



 

 

75 

lainnya jika tidak tahu. Pada saat pembelajaran berlangsung observer melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa menggunakan lembar pengamatan 

yang telah disediakan.  

 

Hasil kerja siswa ditukarkan dengan teman lainnya untuk dikoreksi bersama. 

Setiap siswa memberikan jawabannya setelah ditanya guru, siswa lain diminta 

menanggapi jawaban tersebut sehingga diperoleh jawaban yang tepat.  Setelah 

semua selesai dibahas, guru memberikan penilaian hasil kerja siswa yang telah 

dikoreksi bersama. 

 

Akhir dari pertemuan ketiga siswa bersama guru membuat rangkuman materi 

yang dipelajari saat itu. kemudian memberi informasi bahwa pertemuan 

berikutnya akan diadakan uji blok pertama. Karena itu siswa diberi motivasi agar 

belajar dengan baik.  

 

4.1.3 Observasi dan Evaluasi Siklus Pertama 

 

Observasi yang dilakukan oleh observer melihat langsung aktivitas dalam 

pembelajaran dari awal hingga selesai. Aktivitas yang diamati adalah aktivitas 

siswa yang terdiri atas 3 komponen aktivitas yakni Visual Activities, Oral 

Activities, Writing Activities. 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh obsever  baik di kelas 

IVA maupun AVB ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut.  
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Tabel 4.1  Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 

 

No INDIKATOR 

KELAS IVA KELAS IVB 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc 

1 Membaca 28 560 28 560 28 560 27 540 26 520 26 520 

2 Memperhatikan 29 580 29 580 28 560 27 540 27 540 27 540 

3 Bertanya 6 120 8 160 8 160 8 160 9 180 10 200 

4 Menjawab 9 180 13 260 14 280 13 260 13 260 13 260 

5 Mengerjakan 29 580 29 580 29 580 27 540 27 540 27 540 

Jumlah 101 2020 107 2140 107 2140 102 2040 102 2040 103 2060 

Rata-Rata Pertemuan 69,7 73,8 73,8 75,6 75,6 76,3 

Rata-Rata Persiklus 72,4 75,8 

 

 

 

Pada kegiatan awal dari setiap pertemuan aktivitas yang dilakukan siswa sebagian 

besar Visual Activities  yakni membaca materi yang ditugaskan dan 

memperhatikan guru dalam presentasi menggunakan media audio visual terutama 

penggunaan multimedia dari VCD pembelajaran.  

 

Kegiatan inti semua aktivitas yang diamati sudahbanyak dilakukan siswa. Writing 

Activities yakni mengerjakan tugas yang diberikan guru baik dikelas IVA maupun 

IVB dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga dalam siklus pertama ini 

dapat dilakukan seluruh siswa. Visual Activities   baik membaca materi yang 

ditugaskan maupun memperhatikan persentasi guru mengunakan media audio 

visual juga hampir dapat dilakukan seluruh siswa. Rata-rata  hanya satu siswa di 

kelas IVA maupun di kelas IVB, sedangkan siswa yang kurang perhatian terhadap 

presentasi guru hanya ada satu siswa kelas IVA pada pertemuan ketiga. Namun 

pada Oral Activities yakni siswa yang aktif bertanya sesuai dengan materi 

jumlahnya  sangat kecil, di kelas IVA rata-rata siswa yang bertanya hanya 7 siswa 
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dalam tiga pertemuan sedangkan di kelas IVB lebih tinggi yakni rata-rata 9 siswa.  

Itupun hanya satu siswa yang selalu bertanya dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga, adapun yang lain ada yang bertanya dalam dua kali pertemuan 

dan ada yang hanya satu pertemuan saja. Dari siswa yang bertanya 5 siswa selalu 

bertanya pada setiap pertemuan pada siklus pertama ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa kurang aktif dalam hal bertanya terhadap materi yang dijarkan. 

Seandainya siswa tidak bertanya karena sudah memahami materi atau telah 

mencapai kompetensi yang diharapkan, hal ini tidak akan jadi masalah bagi siswa 

dalam belajar. Akan tetapi jika ternyata tidak demikian maka akan menjadi 

masalah badi siswa dalam belajarnya. Adapun siswa yang aktif menjawab 

pertanyaan guru di kelas IVA rata-rata dalam tiga pertemuan adalah 12 siswa 

sedangkan di kelas IVB rata-rata mencapai 13 siswa tentu jika dihitung 

persentasenya kelas IVB jauh lebih tinggi karena selain jumlah siswa yang 

menjawab lebih banyak juga jumlah seluruh siswa lebih sedikit. 

 

Hasil evaluasi aktivitas siswa yakni persentase on task di kelas IVA yang terdiri 

atas 29 siswa diperoleh  siswa yang beraktivitas tinggi yakni skor on tasknya lebih 

dari atau sama dengan 80% dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga 

siswa yang tergolong aktif berturut-turut 13 siswa,  19 siswa,  dan 20 siswa. dan 

diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa yang beraktivitas tinggi dalam satu siklus 

72,4. Sedangkan di kelas IVB yang terdiri dari 27 siswa dari pertemuan pertama 

hingga pertemuan ketiga siswa yang tergolong aktif berturut-turut 16 siwa, 18 

siswa, dan 19 siswa sehingga diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa 75,8. Hasil 

evaluasi tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak siswa yang perlu 
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ditingkatkan akativitas belajarnya. Dalam hal ini peran guru mutlak diperlukan 

terutama bagaimana meningkatkan Oral Activities yang terdiri dari dua aktivitas 

yakni  bertanya kepada guru yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, 

dan menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

Persentase siswa yang aktif dalam belajar dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.1  Diagram Aktivitas  Belajar Siswa Siklus I 

 

 

Hasil evaluasi prestasi belajar siswa yakni pada uji blok pada siklus pertama di 

kelas IVA diperoleh nilai tertinggi mencapai 80, nilai terendah 50 dan rata-rata 

65,86.  Tetapi siswa yang tuntas belajar dengan KKM 67 hanya 44,83%, 

sedangkan di kelas IVB nilai tertinggi mencapai 80, nilai terendah 50 dan rata-rata 
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66,3 dan siswa yang tuntas belajar dengan KKM 67 hanya 44,44%.  Data prestasi 

belajar siswa kelas IVA maupun IVB ditunjukkan dalam tabel berikut:  

 

Tabel 4.2    Prestasi Belajar Siswa Siklus I 

 

 Nilai (x) 

KELAS IVA KELAS IVB 

SIKLUS I 
f.x 

Ketuntasan 
(%) 

SIKLUS I 
f.x 

Ketuntasan 
(%) 

f ya tdk f ya tdk 

1 50 1 50   √ 2 100   √ 

2 55 1 55   √ 2 110   √ 

3 60 10 600   √ 6 360   √ 

4 65 4 260   √ 5 325   √ 

5 70 7 490 √   6 420 √   

6 75 5 375 √   1 75 √   

7 80 1 80 √   5 400 √   

8 85 0 0 √   0 0 √   

9 90 0 0 √   0 0 √   

10 95 0 0     0 0     

11 100 0 0     0 0     

JUMLAH 29 1910 13 16 27 1790 12 15 

Rata-Rata Nilai 65,86     66,30     

Ketuntasan (%)     44,83 55,17     44,44 55,56 

 

 

Tampak bahwa siswa yang Belum tuntas baik di kelas IVA maupun IVB masih 

cukup banyak. Jika dilihat dari rata-rata nilai siswa di kedua kelas masih di bawah 

dari nilai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih belum 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Upaya pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual khususnya menggunakan VCD dan LKS belum 

mampu membantu siswa untuk mencapai kompetensinya meskipun jika 

dibandingkan  dengan sebelumnya sudah meningkat.  Jika dibandingkan kedua 
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kelas tersebut, kelas IVB rata-ratanya lebih tinggi namun siswa yang tuntas lebih 

banyak di kelas IVA. Hal ini dapat dilihat dari diagram berikut: 

50 - 60
60 - 70

70 - 80

80 - 90

90 - 100
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KELAS IVB
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.

NILAI

PRESTASI BELAJAR SISWA SIKLUS I

KELAS IVA

KELAS IVB

 

Gambar 4.2  Diagram  Pretasi Belajar Siswa Siklus I 

 

Tampak bahwa siswa yang kemampuannya tinggi yakni yang mendapatkan nilai 

lebih dari 80 banyak diperoleh di kelas IVB. Sedangkan di kelas IVA sebagian 

besar kemampuanya sedang dengan nilai antara 60 samapi dengan 80. 

 

 

4.1.4 Analisis dan Refleksi Siklus Pertama 

 

Pada akhir pelaksanaan pembelajaran peneliti dengan guru mitra mendiskusikan 

mengenai pelaksanaan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Dari 

pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga baik di kelas IV A maupun IV B 
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aktivitas siswa sudah cukup baik  meskipun belum maksimal dari beberapa aspek 

yang diamati observer.  

 

Hasil evaluasi dari penyusunan perencanaan pembelajaran terhadap pada siklus 

pertama sudah cukup baik yakni sudah sesuai dengan kaidah penyusunan RPP, 

naumun langkah-langkah kegiatan masih kurang terinci dan pembagian waktunya 

masih perlu diperhitungkan secara matang. Sehingga dalam pelaksanaannya masih 

ada kegiatan yang belum tertulis dalam RPP namun harus dilakukan guru yang 

memakan waktu sehingga efektifitas pembelajaran yang dilakukan guru masih 

kurang efektif.  

 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

siswa meningkat dibandingkan dengan sebelum dilakukan penelitian ini. Siswa 

lebih banyak muncul keinginan untuk mengetahui hal baru yang mereka temukan 

dalam penayangan VCD pembelajaran, Selain itu, dengan diberikan LKS cukup 

membantu siswa dalam membangun pengetahuannya melalui pembelajaran 

menggunakan VCD pembelajaran. Dengan diberikan kesempatan untuk membaca 

terlebih dahulu sebelum memperhatikan penyajian materi rupanya membuat siswa 

lebih konsentrasi dan lebih terfokus perhatiannya pada masalah atau tugas yang 

diberikan. Namun demikian sumber belajar VCD pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia dan LKS belum cukup bagi siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar yang diharapkan.   Hal ini terbukti prestasi belajar siswa masih 

rendah meskipun sudah meningkat bahkan persentase siswa yang untas 

belajranyapun masih di bawah 50% baik di kelas IVA maupun dikelas IVB.  Jika 
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melihat hasil evaluasi aktivitas siswa khususnya Oral Activities di kedua kelas 

yang diteliti yang hanya di bawah 50% siswa yang aktif, maka guru harus 

mempunya metode yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

aktivitasnya. Namun prestasi yang telah diperoleh tersebut masih dibawah target 

keberhasilan ini yakni siswa yang tuntas mencapai 75%. Oleh karena itu, masih 

banyak yang harus diupayakan guru dalam peningkatan prestasi belajar siswa.  

 

Dari beberapa analisis dan refleksi diatas baik di kelas IVA maupun kelas IVB 

memiliki masalah yang mirip dan direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan RPP langkah-langkahnya belum terinci dengan jelas, 

dan dalam teknik penilaian belum dituliskan skor penilaian setiap 

soalnya, karena itu penyususnannya supaya dilengkapi. 

2. Sumber belajar yang ada dalam VCD dan LKS belum lengkap, oleh 

karena itu perlu ditambahkan media gambar. 

3. Evaluasi dalam uji blok menggunakan soal benruk uraian. 

 

4.2 Siklus Kedua 

 

4.2.1 Perencanaan Tindakan Siklus Kedua 

 

Berdasarkan rekomendasi siklus pertama, direncanakan dalam penyusunan 

rencana pembelajaran tetap menggunakan kaidah penyusunan perencanaan 

pembelajaran yakni menuliskan idestitas, menentukan alokasi waktu, menuliskan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan estandar isi, merumuskan 

tujuan pembelajaran, mengidentifikasi materi, menentukan metode pembelajaran, 
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menyusun langkah-langkah pembelajaran, menentukan alat/bahan/ sumber belajar 

yang digunakan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, 

dan teknik penskoran. Standar kompetensi yang akan dicapai pada siklus kedua 

ini adalah memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, sedangkan kompetensi dasar yang akan 

dicapai  adalah “mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten / 

kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman social budaya 

 

Adapun media dan sumber belajar yang akan digunakan adalah VCD 

pembelajaran, LKS, dan media gambar. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

direncanakan sebagai berikut. Pada kegiatan awal guru memberi salam, berdoa 

bersama yang dimpinpin oleh ketua kelas dan dilanjutkan dengan mengabsen 

kehadiran siswa. Sebagai apersepsi guru menjelaskan sekilas dengan ceramah 

tentang materi yang akan diajarkan. Tak lupa guru juga harus memberi motivasi 

kepada siswa manfaat mempelajari materi saat itu. 

 

Masuk pada kegiatan inti, siswa diberikan LKS dan diberi kesempatan 5 menit 

untuk membacanya. Dan selanjutnya penyajian materi menggunakan VCD 

pembelajaran dan selama penyajian materi diberikan kesempatan sambil 

mengerjakan tugasnya. Untuk melengkapi materi yang disampaikan, siswa 

ditunjukkan gambar-gambar terkait dengan materi yang di download dari internet. 

Setelah penyajian materi selesai, siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait 

dengan materi yang belum dipahami siswa.. Selanjutnya siswa diberi kesempatan 
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menyelesaikan tugasnya bagi yang belum selesai. Untuk mengetahu sejauhmana 

materi dikuasai siswa guru mengajak siswa untuk mengoreksi bersama. Dari hasil 

koreksi guru memberikan nilai setiap hasil kerja siswa. Secara garis besar guru 

melihat materi mana yang masih banyak belum dikuasai siswa yakni dengan 

melihat nilai siswa. Materi yang belum banyak dikuasai siswa dijelaskan kembali 

meskipun hanya garis besarnya saja. Pada akhir pertemuan siswa diarahkan untuk 

membuata rangkuman. 

 

Peneliti menyiapkan instrumen berupa lembar observasi untuk melihat aktivitas 

siswa dalam pembelajaran.  Selain itu peneliti juga menyiapkan alat evaluasi 

untuk mengukur prestasi belajar siswa pada akhir siklus yakni berupa soal uraian. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Kedua 

 

Pembelajaran pada siklus kedua terdiri dari dua pertemuan untuk proses 

pembelajaran dan satu pertemuan untuk uji blok. Tanggal 20 Oktober 2009 siklus 

kedua mulai dilaksanakan di kelas IV A melalui proses pembelajaran dan uji blok 

dilaksanakan pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2009. Sedangkan proses 

pembelajaran pada siklus kedua di kelas IV B dimulai hari Rabu tanggal 21 

Oktober 2009 dan diakhiri dengan uji blok pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 

2009.   
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4.2.2.1 Pertemuan Keempat  

 

Awal pertemuan keempat guru melakukan kegiatan harian yakni memberi salam 

dan kemudian berdoa bersama dan dilanjutkan memeriksa kehadiran siswa 

menggunakan buku absensi yang tersedia di kelas. Sebagai apersepsi, guru 

menanyakan kepada beberapa siswa dengan cara menunjuk siswa secara 

bergantian tentang lingkungan tempat tinggal siswa! Termasuk pada daerah yang 

datar, rendah, atau Tinggi tempat tinggal siswa? Dari beberapa jawaban siswa 

disimpulkan bahwa tempat tinggal siswa tidaklah sama, ada yang berada di 

piunggir rawa, ada yang sekitarnya persawahan, ada yang berada di kawasan kota. 

Permukaan bumi kita terdiri atas wilayah daratan dan perairan.  

 

Kemudian masing-masing siswa diberikan LKS dan diberi kesempatan lima menit 

untuk membacanya. Selanjutnya guru presentasi materi menggunakan VCD 

tentang ”Kenampakan Alam dan Sosial Budaya”.  Kenampakan alam terbagi dua 

bagian yakni Wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan terdiri dari 

dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dataran pantai dan tanjung. 

Sedangkan wilayah perairan terdiri dari laut, sungai dan danau. Selain itu juga 

disamapaikan materi sosial budaya antara lain tentang bahasa, adat istiadat 

(tradisi), pakaian daerah, dan kesenian daerah. Materi yang ditampilkan dalam 

bentuk audio visual dalam VCD tersebut. Sebagai pelengkap guru menyiapkan 

beberapa gambar tentang kenampakan alam dan soosial budaya yang ada di 

Indonesia. Gambar yang ditunjukkan siswa di download dari internet antara lain 

kenampakan alam berupa pantai, gunung merapi, bukit barisan, hamparan sawah, 

danau toba, dan sungai way balak yang ada di Lampung. Sedangkan gambar yang 
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terkait dengan sosial budaya antara lain gambar kesenian Reog Ponorogo, pakaian 

adat penganten lampung, pakaian dan tari Bali, rumah adat Sumatera Barat, 

Busana Solo, dan gambar prosesi palang pintu yang digelar saat  pernikahan yakni 

adat Betawi. 

 

Setelah presentasi materi siswa diberi kesempatan mengerjakan LKS.  Guru 

membantu mengarahkan siswa agar dapat mengerjakan tugasnya dengan memberi 

bimbingan melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa dapat menjawab sendiri 

tugas yang diberikan. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya bagi yang 

masih belum jelas. Setelah waktu yang diberikan cukup, pekerjaan siswa 

ditukarkan dengan teman lain untuk dokoreksi bersama. Dalam memberikan kunci 

jawaban guru tidak langsung menyampaikan jawabannya tetapi terlebih dahulu 

bertanya kepada beberapa siswa sehingga disimpulkan jawaban yang benar. Akhir 

dari koreksi bersama guru memberikan penilaian hasil kerja siswa. 

 

Akhir pertemuan siswa bersama guru membuat rangkuman secara keseluruhan 

materi yang disampaikan pada hari itu.  

1. Kenampakan alam di lingkungan kita, antara lain: 

a. wilayah daratan terdiri atas dataran rendah, tinggi, pantai, gunung, 

dan pegunungan. 

b. wilayah perairan terdiri atas laut, sungai, dan danau. 

2. Keragaman sosial dan budaya di Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan 

alam. Keragaman sosial dan budaya itu berupa suku bangsa, bahasa, adat 

istiadat, pakaian  daerah, kesenian daerah dan sebagainya. 
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Sebagai tambahan  penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari siswa diberi 

tugas mandiri terstruktur. 

 

4.2.2.2 Pertemuan Kelima 

 

Awal kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan harian yang rutin dilakukan 

guru  dengan memberikan salam dan berdoa bersama dilanjutkan dengan 

mengabsen kehadiran siswa. Kegiatan selanjurtnya  guru membahas PR bersama-

sama yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya dengan cara menukarkan 

tugas dengan teman sebangku.  

 

Sebagai apersepsi guru menjelaskan sekilas tentang peristiwa alam dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. ” Peristiwa alam sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Peristiwa alam ada yang merugikan dan menguntungkan. 

Peristiwa alam atau yang telah dikenal dengan bencana alam. Peristiwa alam yang 

terjadi memengaruhi kehidupan sosial. Peristiwa bukan hanya berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial. Akan tetapi, peristiwa alam juga berpengaruh terhadap  

lingkungan alam”. Kemudian guru menanyakan kepada beberapa siswa tentang 

peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia.  

 

Kegiatan berikutnya masing-masing siswa diberikan LKS dan diberi kesempatan 

lima menit untuk membacanya. Dan dilanjutkan penyajian materi pembelajaran 

oleh guru menggunakan VCD pembelajaran tentang prilaku masyarakat dan 

peristiwa alam dan pengaruh prilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Dalam 
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penyajian prilaku masyarakat dan peristiwa alam seperti banjir yang 

mengakibatkan rumah terendam, banyak menimbulkan penyakit, bahkan korban 

jiwa. Gempa bumi dijelaskan dari pengertian, alat pengukur gempa, dan jenis-

jenis gempa serta ditayangkan akibat gempa yang berupa tsunami. Gunung 

meletus dan tanah longsor juga ditayangkan contoh-contohnya serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan sosial masyarakat. Prilaku masyarakat yang mengakibatkan 

terjadinya peristiwa alam juga ditayangkan antara lain ulah manusia yang tidak 

ramah dengan lingkungan. Perilakuperilaku tersebut berupa membuang sampah 

sembarangan, penebangan hutan, dan pembakaran hutan. Sebagai pelengkap guru 

juga menujukkan gambar-gambar yang terkait dengan prilaku masyarakat dan 

peristiwa alam. Semua gambar di download dari internet antara lain gambar 

kejadian banjir, tsunami di Aceh tahun 2004, Gamabar gunung krakatau yang 

meletus, anak krakatau yang meletus. Sambil menunjukkan gambar guru 

menerangkan pengaruh bencana alam tersebut terhadap kehidupan manusia.  

 

Setelah presentasi selesai siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan LKS 

yang masih belum terisi. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru 

terhadap materi yang masih belum dipahami siswa. Siswa juga dibebaskan 

membaca buku untuk menambah pengetahuan  yang mungkin belum diketemukan 

dalam VCD. Guru membimbing siswa agar dapat menyelesaikan LKS tepat 

waktu. Setelah waktu yang diberikan cukup, kemudian guru membahas bersama-

sama hasil pekerjaan siswa yang ditukarkan dengan teman yang lain. Setelah 

semua selesai guru meminta semua pekerjaan siswa dikumpulkan untuk diberikan 

nilai.   
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Akhir pertemuan siswa diajak membuat rangkuman: 

1. Peristiwa alam berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Peristiwa alam 

yang memengaruhinya berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan 

tanah longsor. 

2. Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan 

peristiwa alam. Peristiwa alam akibat ulah manusia berupa banjir, tanah 

longsor, polusi dansebagainya. 

Kemudian guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan 

uji blok. 

 

4.2.3 Observasi dan Evaluasi Siklus Kedua 

 

Seperti yang dilakukan pada siklus pertama, observasi yang dilakukan oleh 

observer melihat langsung aktivitas dalam pembelajaran dari awal hingga selesai. 

Hasil Observasi ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3   Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No INDIKATOR 

KELAS IVA KELAS IVB 

P1 P2 P1 P2 

SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc 

1 Membaca 29 580 29 580 27 540 27 540 

2 Memperhatikan 29 580 29 580 27 540 27 540 

3 Bertanya 9 180 12 240 10 200 10 200 

4 Menjawab 15 300 17 340 16 320 18,5 370 

5 Mengerjakan 29 580 29 580 27 540 27 540 

Jumlah 111 2220 116 2320 107 2140 109,5 2190 

Rata-Rata Pertemuan 76,6 80,0 79,3 81,1 

Rata-Rata Persiklus 78,3 80,2 
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Visual Activities yang terdiri dari dua aktivitas yakni membaca materi yang 

ditugaskan, memperhatikan persentasi guru mengunakan media audio visual.  

Hasil evaluasi Visual Activities  di kelas IVA maupun kelas IVB telah mencapai 

100%. Selain itu semua siswa di kedua kelas juga telah mengerjakan tugas yang 

diberikan guru.  

Oral Activities terdiri dari dua komponen aktivitas yang diamati yakni bertanya 

kepada guru yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari dan menjawab 

pertanyaan guru yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Pada siklus 

pertama mandapatkan kendala yang cukup besar hingga siswa yang melakukan 

aktivitas tersebut dibawah 50%. Hasil observasi pada siklus kedua pada Oral 

Activities dikelas IVA pada pertemuan keempat dan kelima yakni siswa bertanya 

masing-masing 9 siswa dan 12 siswa, namun masih didominasi siswa yang aktif 

dalam belajarnya sedangkan siswa yang tergolong kurang aktif masih sangat 

minim yang bertanya, sedangkan di kelas IVB dari pertemuan keempat dan 

kelima masing-masing hanya 10 siswa. yang sebagian besar adalah  siswa yang 

aktif bertanya pada siklus pertama.  

 

Sedangkan aktivitas siswa menjawab pertanyaan guru mengalami peningkatan 

dari siklus sebelumnya. Pada awalnya banyak siswa tidak menjawab dengan 

alasan tidak tahu maupun alasan yang tidak jelas cukup banyak, namun pada 

siklus kedua sudah mulai dapat diatasi guru. Kelas IVA siswa yang menjawab 

pertanyaan guru ada 15 siswa di pertemuan keempat dan 17 siswa di pertemuan 
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kelima, sedangkan di kelas IVB pada pertemuan keempat 16 siswa namun pada 

pertemuan berikutnya jumlahnya semakin banyak yakni 21 siswa.  

 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa di kelas IV A maupun di kelas IVB cukup 

tinggi. Aktivitas siswa di kelas IVA yang tergolong  aktif  pada pertemuan 

keempat 23 siswa. Sedangkan pada pertemuan kelima 25 siswa, sehingga rata-rata 

skor aktivitas siswa pada siklus kedua mencapai 78,3. Sedang di kelas IVB pada 

pertemuan kempat maupun kelima yang  aktif hanya 21 siswa dan 23 siswa 

sehinggan rata-rata aktivitas pada silos kedua mencapai  81,1. Banyaknya siswa 

yang aktif baik di kelas IVA maupun IVB dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.3  Diagram  Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
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Meningkatnya aktivitas siswa ternyata diiringi dengan meningkatnya prestasi 

belajar siswa. Hasil uji blok pada siklus kedua di kelas IVA memperoleh nilai 

tertinggi 90, terendah 50, dan rata-rata mencapai 68,79%. Rata-rata nilai ini 

memberikan petunjuk bahwa nilai rata-rata siswa telah tuntas dengan nilai KKM 

67. Hasil evaluasi prestasi belajar pada siklus kedua ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.4   Prestasi Belajar Siswa Siklus II 

 

No Nilai (x) 

KELAS IVA KELAS IVB 

SIKLUS II 
f.x 

Ketuntasan 
(%) 

SIKLUS II 
f.x 

Ketuntasan 
(%) 

f2 ya tdk f2 ya tdk 

1 50 1 50   √ 1 50   √ 

2 55 0 0   √ 0 0   √ 

3 60 6 360   √ 1 60   √ 

4 65 3 195   √ 6 390   √ 

5 70 13 910 √   7 490 √   

6 75 1 75 √   6 450 √   

7 80 4 320 √   2 160 √   

8 85 1 85 √   2 170 √   

9 90 0 0 √   1 90 √   

10 95 0 0     1 95     

11 100 0 0     0 0     

JUMLAH 29 1995 19 10 27 1955 19 8 

Rata-Rata Nilai 68,79     72,41     

Ketuntasana 
(%)     65,52 34,48     70,37 29,63 

 

Jika dilihat dari ketuntasan belajar siswa masih belum mencapai target 

keberhasilan yakni 75% siswa tuntas. Karena siswa yang telah tuntas di kelas IVA 

baru mencapai 65,52% sedangkan di kelas IVB baru mencapai 70,37%. 

Pembelajaran pada siklus kedua yakni menggunakan media audio visual antara 
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lain menggunakan LKS, VCD, dan media gambar dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa meskipun masih belum mencapai target keberhasilan. Rata-rata nilai 

masih lebih tinggi di kelas IVB seperti pada siklus pertama. Begitu juga 

ketuntasan belajar siswa diraih kelas IVB yang pada siklus sebelumnya lebih 

tinggi di kelas IVA. Perbandingan prestasi belajar siswa dari kedua kelas 

ditunjukkan pada diagram berikut: 
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Gambar 4.4   Diagram Pretasi Belajar Siswa  Siklus II 

 

Tampak bahwa prestasi belajar siswa di kedua kelas membentuk kurva normal 

namun kelas IVB lebih baik yakni siswa yang kemampuannya tinggi seimbang 

dengan siswa yang memampuannya rendah. Sedangkan di kelas IVA kemampuan 

siswa lebih banyak yang mendapatkan nilai rata-rata ke bawah.   
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 4.2.4   Analisis dan Refleksi Siklus Kedua 

 

Data hasil observasi baik data aktivitas siswa maupun prestasi belajar siswa 

dianalisis peneliti dengan guru mitra.  Setelah  mencermati pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus kedua, dari pertemuan keempat dan kelima baik di kelas 

IV A maupun IV B sudah meningkat dibandingkan dengan siklus pertama.   

 

Perencanaan pembelajaran yang dibuat sudah menunjukkan adanya peningkatan. 

Baik dari segi teknik penulisan, kelengkapan dalam penyusunan, serta langkah 

yang direncanakan sudah cukup baik hanya dalam pembagian waktu masih 

menjumpai ketidaktepatan dalam pelaksanaanya.  

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sebagian besar sudah sesuai dengan 

rencana pembelajaran, hanya efektifitas waktu yang disediakan  masih belum 

tepat. Pemanfaatan gambar ternyata dapat membantu siswa untuk dapat 

memamhami materi yang sedang dipelajari. Hal ini terbukti adanya peningkatan 

pretasi siswa di kedua kelas.  Penggunaan VCD pembelajaran, LKS, dan media 

gambar sangat membantu siswa untuk mencapai kompetensinya. Karena itu  

dalam menyusun rencana pembelajaran untuk menentukan media maupun alat 

peraga harus memperhatikan isi materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

Sistem penilaian yakni penilaian pada saat uji blok dengan menggunakan soal 

uraian saja kurang tepat karena terbukti ada siswa yang sebenarnya prestasinya 

bagus namun kurang mampu dalam menguraikan kalimat sehingga kesulitan 
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untuk menjawab soal uraian. Hasil evaluasi pada uji blok di siklus kedua sudah 

menunjukkan peningkatan prestasi belajarnya meskipun masih belum mencapai 

kriteria keberhasilan. Jika dilihat dari aktivitas belajar siswa yakni pada oral 

activities terutama jumlah siswa yang menjawab pertanyaan guru di kelas IVA 

rata-rata hanya 50% sementara di kelas IVB mencapai 57,40%. Oleh karena iti di 

kelas IVA hal ini supaya menjadi perhatian khusus bagi guru. 

Rekomendasi untuk kelas IVA dan IVB: 

1. Pembagian waktu dalam perencanaan pembelajaran pada setiap langkah 

kegiatan masih kurang tepat, disarankan agar dapat menganalisis materi 

baik banyaknya materi maupun tingkat pengetahuan yang hendak dicapai. 

2. Media dan sumber belajar yang digunakan sudah dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa, namun masih dijumpai siswa yang 

merasa  kesulitan dalam belajarnya. Karena itu disarankan media 

pembelajaran yang digunakan ditambah dengan lingkungan setempat. 

3. Evaluasi pada uji blok agar menggunakan soal pilihan ganda dan uraian. 

 

4.3 Siklus Ketiga 

4.3.1    Perencanaan Tindakan Siklus Ketiga 

Rekomendasi dari analisis dan refleksi pada siklus kedua  dijadikan dasar  bahan 

diskusi untuk merancang  pembelajaran pada siklus ketiga. Guru melakukan 

analisis pemetaan standar isi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

akan dicapai pada siklus ketiga. Dari hasil analisis materi itu juga dipilih media 
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yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus ketiga yakni 

menggunakan VCD pembelajaran, LKS, media gambar, dan lingkungan sekolah.  

 

Kegiatan awal pada siklus ketiga maíz sama dengan siklus pertama maupun siklus 

kedua yakni memberi salam, doa bersama dipimpin ketua kelas, dan dilanjutkan 

dengan mengabsen kehadiran siswa. Apersepsi juga dilakukan dengan 

memberikan penjelasan sekilas tentang materi yang akan diajarkan. Pada kegiatan 

inti diawali dengan pemberian LKS dan diberikan kesempatan untuk membaca 

selama lima menit, kegiatan selanjutnya presentasi materi menggunakan VCD 

pembelajaran. Untuk melengkapi penyajian materi guru menunjukkan beberapa 

gambar yang di download dari internet terkait dengan materi yang diajarkan. 

Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Selesai 

pekerjaan siswa dilanjutkan dengan koreksi bersama yang diakhiri dengan 

penilaian hasil kerja siswa. Akhir pertemuan siswa diajak untuk membuat 

rangkuman. 

 

Peneliti menyiapkan instrumen berupa lembar observasi untuk melihat aktivitas 

siswa dan  dalam pembelajaran.  Selain itu peneliti juga menyiapkan alat evaluasi 

untuk mengukur prestasi belajar siswa menggunakan soal pilihan ganda dan 

uraian pada akhir siklus ketiga. 
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4.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Ketiga 

Pembelajaran pada siklus ketiga terdiri dari tiga pertemuan proses pembelajaran 

dengan satu pertemuan uji blok. Proses pembelajaran di kelas IV A maupun kelas 

IV B dilaksanakan pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2009, namun uji blok 

kelas IV A sesuai jadwal lebih dahulu satu hari di bandingkan kelas IV B yakni 

kelas IV A pada tanggal 10 November 2009 sedangkan kelas IV B pada tanggal 

11 November 2009.  

 

 

4.2.3.1 Pertemuan Keenam 

 

Awal pertemuan keenam guru melakukan kegiatan harian yakni memberi salam 

dan kemudian berdoa bersama dan dilanjutkan memeriksa kehadiran siswa 

menggunakan buku absensi yang tersedia di kelas. Sebagai apersepsi, guru 

menjelaskan sekilas tentang sumber daya alam yakni: “Indonesia merupakan 

negeri yang makmur dan kaya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Sumber daya alam yang terkandung di Indonesia amatlah beragam. Sumber 

daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Bentuknya dapat berupa 

benda mati maupun makhluk hidup. Sumber daya alam disediakan oleh alam. Ada 

yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. Namun, ada pula yang masih 

harus diolah agar dapat dimanfaatkan. Kemudian guru menanyakan kepada 

beberapa siswa dengan cara menunjuk siswa secara bergantian tentang macam-

macam sumber daya alam. Setelah mendapatkan beberapa jawaban baik, guru 
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memberikan informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan 

dilakukan pada saat itu.  

 

Kegitan berikutnya siswa diberi LKS dan diberi kesempatan untuk membacanya 

selama lima menit. Kemudian siswa melakukan kegiatan belajar yakni 

memperhatikan presentasi guru menggunakan VCD yakni tentang sumber daya 

alam yang merupakan bagian dari kompetensi dasar ke tiga ”Sumber Daya Alam 

Serta Pemanfaatan untuk Kegiatan Ekonomi. Garis besar materi yang 

disampaikan melalui VCD adalah Sumberdaya alam terdiri dari dua pokok 

bahasan yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui (udara, air, dan tanah) 

dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (barang tambang logam, 

barang tambang bukan logam, dan barang tambang mineral). Untuk melengkapi 

penyajian materi siswa ditunjukkan gambar terkait sumber daya alam antara lain: 

budi daya pertanian, perikanan, peternakan, budi daya rumput laut, tambang emas, 

dan tambang batu bara. Selain gambar-gambar yang terkait dengan sumber daya 

alam yang ada di Indonesia, guru juga menjelaskan sumber daya alam yang ada di 

lingkungan sekolah. Siswa diajak melihat berbagai sumber daya alam yang ada di 

lingkungan sekolah. 

 

Setelah presentasi selesai siswa diberi kesempatan mengerjakan LKS. Sebagai 

pelengkap materi siswa juga diberikan buku teks. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya terhadap materi yang masih belum dipahami siswa. Guru membimbing 

siswa agar dapat menyelesaikan LKS tepat waktu. Setelah waktu yang diberikan 

cukup, kemudian guru membahas bersama-sama hasil pekerjaan siswa yang 
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ditukarkan dengan teman yang lain. Dalam membahas LKS guru selalu bertanya 

kepada beberapa siswa hingga diketemukan jawaban yang tepat dari jawaban 

siswa sendiri.  

 

Setelah deberikan penilaian, siswa diajak untuk merangkum materi yang dipelajari 

hari itu yakni tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbahaui.  Kegiatan terakhir sebelum meninggalkan 

kelas adalah pemberian tugas mandiri terstruktur sebagai penguatan materi yang 

telah dipelajari pada hari itu. 

 

 

4.2.3.2 Pertemuan Ketujuh 

 

Awal kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan harian yang rutin dilakukan 

guru  dengan memberikan salam dan berdoa bersama dilanjutkan dengan 

mengabsen kehadiran siswa. Kegiatan selanjurtnya  guru membahas PR bersama-

sama yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya dengan cara menukarkan 

tugas dengan teman sebangku. Selesai membahas PR guru memberikan informasi 

” Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayahnya terbentang dari Sabang 

di Nanggroe Aceh Darussalam sampai Merauke di Papua (Irian Jaya). Indonesia 

memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Sumber daya alam itu berupa 

barang tambang, mineral, tumbuhan, hewan, dan sebagainya seperti yang telah 

dipelajari sebelumnya. Semuanya tersebar di berbagai tempat di Indonesia. 

Persebarannya terdapat di laut, sungai, hutan, puncak gunung, dataran tinggi, 

dataran rendah, maupun dalam perut bumi. Kemudian beberapa siswa ditanya 
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sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Setelah di jawab 

beberapa siswa, kemudian guru menjelaskan tentang tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan dilakukan pada hari.  

 

Kegiatan inti siswa diberikan LKS dan diberi kesempatan lima menit untuk 

membacanya. Kemudian penyajian materi pembelajaran oleh guru menggunakan 

VCD pembelajaran tentang Sumber Daya Alam dan Persebarannya (hasil bumi 

dan laut, hasil tambang), Manfaat Sumber Daya Alam (Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam, Pelestarian Alam). Selain itu siswa juga ditunjukkan gambar-gambar 

yang ada maupun yang sengaja disiapkan guru terkait dengan sumber daya alam. 

Siswa juga ditunjukkan pemanfaatan sumber daya alam khususnya yang ada di 

lingkungan sekolah. 

 

Setelah presentasi selesai siswa diberi kesempatan mengerjakan LKS. Siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya terhadap tugas yang belum dipahami siswa. 

Guru membimbing siswa agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan 

arahan dan bimbingan. Setelah waktu yang diberikan cukup, kemudian guru 

membahas bersama-sama hasil pekerjaan siswa yang terlebih dahulu ditukarkan 

dengan teman yang lain. Dalam membahas LKS guru selalu bertanya kepada 

beberapa siswa hingga diketemukan jawaban yang tepat dari jawaban siswa 

sendiri. Setelah selesai semua hasil kerja siswa diberi nilai oleh guru. 

 

Akhir dari pertemuan saat itu,  siswa diajak untuk merangkum materi yang 

dipelajari hari itu yakni tentang sumber daya alam yang dilanjutkan dengan 
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pemberian tugas mandiri terstruktur sebagai penguatan materi yang telah 

dipelajari pada hari itu. 

 

4.2.3.3 Pertemuan Kedelapan 

 

Setelah guru melakukan kegiatan harian yang rutin dilakukan guru  dengan 

memberikan salam dan berdoa bersama dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran 

siswa. Kemudian guru membahas PR yang telah diberikan pada pertemuan 

sebelumnya dengan cara menukarkan hasil kerja siswa dengan teman 

sebangkunya. Setelah selesai membahas PR, guru memberikan penjelasan sekilas 

tentang materi yang akan dipelajari yakni” Dalam hidupnya, manusia selalu 

berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam 

berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi memanfaatkan keberadaan 

sumber daya alam. Guru menanyakan kepada siswa siapa yang orang tuanya 

mempunyai sawah? Kemudian siswa yang merasa mengacungkan tangan seraya 

mengucapkan ”saya bu!”, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana cara 

mengolah sawah untuk memenuhi kebutuhan keluargamu? Jawaban siswa 

bermacam-macam, ada yang dicangkul, dibajak. Kemudian siswa diajak belajar 

mengidentifikasi Kaitan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Ekonomi 

masyarakat lingkungan sekolah. 

 

Masuk pada kegiatan inti, siswa diberi LKS dan diberi kesempatan membaca 5 

menit. Kemudian guru presentasi Kaitan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan 

Ekonomi melalui VCD yang isinya antara lain: beberapa kegiatan ekonomi yang 
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memanfaatkan sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 

darat maupun laut, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian). Beberapa 

gambar juga ditunjukkan kepada siswa terkait dengan Kaitan Sumber Daya Alam 

dengan Kegiatan Ekonomi. Siswa diajak mengidentifikasi sumber daya alam 

terkait dengan ekonomi yang dimiliki orang tua siswa, maupun yang ada di 

lingkungan sekolah. Selesai presentasi siswa diberi kesempatan mengerjakan 

LKS. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya terhadap tugas yang belum 

dimengerti. Setelah waktu yang diberikan habis, hasil kerja siswa dikoreksi 

bersama dengan cara menukarkan pekerjaan siswa dengan siswa lain. Pada saat 

membahas jawaban guru banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa yang mengarahkan pada jawaban yang benar. Selanjutnya semua siswa 

diberikan nilai hasil pekerjaannya. 

 

Sambil memberitahukan kepada siswa bahwa pertemuan berikutnya akan 

diadakan uji blok, akhir dari pertemuan kedelapan siswa diajak membuat 

rangkuman materi tentang Kaitan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Ekonomi 

secara menyeluruh: 

1. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbarui ada 

yang tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui, misalnya udara, air, tanah, 

tanaman. Adapun yang tidak dapat diperbarui, misalnya emas, perak, batu 

bara, kalsit. 

2. Persebaran sumber daya alam dalam perut bumi dan di permukaan bumi. 

Persebarannya terdapat di berbagai pulau di Indonesia. 
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3. Kondisi alam akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan ekonomi 

pedesaan dan perkotaan berbeda. Hal tersebut disebabkan kondisi alam yang 

berbeda. Di desa cenderung tradisional. Sementara kehidupan di kota sudah 

modern. 

4. Sumber daya alam perlu dilestarikan. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi 

ekonomi dan kehidupan. Untuk memanfaatkan sumber daya alam 

dibutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. 

5. Kaitan sumber daya alam dengan manusia tercipta dalam kegiatan ekonomi. 

Di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, 

kehutanan, dan perindustrian. 

 

4.3.3 Observasi dan Evaluasi Siklus Ketiga 

Observasi terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan oleh observer melihat secara 

langsung aktivitas dalam pembelajaran dari awal hingga selesai memberikan 

ceklist pada instrumen observasi aktivitas belajar siswa yang telah dipersiapkan.  

 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa yakni visual activities, oral activities, dan 

writing activities sebagai berikut: 
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Tabel 4.5   Aktivitas Belajar Siklus III 

 

No INDIKATOR 

KELAS IVA KELAS IVB 

P6 P7 P8 P6 P7 P8 

SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc SA Sc 

1 Membaca 29 580 29 580 29 580 27 540 27 540 27 540 

2 Memperhatikan 29 580 29 580 29 580 27 540 27 540 27 540 

3 Bertanya 13 260 16 320 16 320 13 260 13 260 16 320 

4 Menjawab 16 320 19 380 19 380 19 380 20 400 22 440 

5 Mengerjakan 29 580 29 580 29 580 27 540 27 540 27 540 

Jumlah 116 2320 122 2440 122 2440 113 2260 114 2280 119 2380 

Rata-Rata Pertemuan 80,0 84,1 84,1 83,7 84,4 88,1 

Rata-Rata Persiklus 82,8 85,4 

 

 

Visual activities maupun writing activities pada siklus ketiga ini sudah optimal 

yakni 100% siswa melakukan aktivitas tersebut seperti pada siklus kedua. 

Sedangkan oral activities pada siklus ketiga baik di kelas IVA maupun kelas IVB 

keduanya mengalami peningkatan. Siswa yang bertanya kepada guru maupun 

antar siswa cukup banyak. Di kelas IVA rata-rata 15 siswa yang bertanya dan 18 

siswa yang menjawab pertanyaan dari 29 siswa, sedangkan kelas IVB rata-rata 14 

siswa yang menjawab dari 27 siswa dan 20 siswa yang menjawab pertanyaan.  

Siswa yang aktif dalam belajar sudah di kelas IVA maupun di kelas IVB juga 

cukup tinggi. Di kelas IVA pada pertemuan keenam masih ada 4 siswa yang 

tergolong kurang aktif dalam belajar, dan pada pertemuan ke tujuh dan kedelapan 

tingal 1 siswa yang kurang aktif. Sedang di kelas IVB siswa yang kurang aktif 

pada pertemuan keenam 2 siswa, pertemuan ketujuh masih 2 siswa, namun pada 

pertemuan terakhir tinggal satu siswa. Persentase siswa yang aktif dalam belajar 

dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.5  Diagram Siswa yang Aktif Belajar Siklus III 

Peningkatan aktivitas belajar siswa juga diikuti peningkatan prestasi belajar siswa. 

Hasil evaluasi prestasi belajar baik di kelas IVA maupun kelas IVB ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.6   Prestasi Belajar Siswa Siklus III 

 

No Nilai (x) 

KELAS IVA KELAS IVB 

SIKLUS 
III f.x 

Ketuntasan 
(%) 

SIKLUS 
III f.x 

Ketuntasan 
(%) 

f3 ya tdk f3 ya tdk 

1 50 0 0   √ 0 0   √ 

2 55 0 0   √ 0 0   √ 

3 60 3 180   √ 1 60   √ 

4 65 2 130   √ 3 195   √ 

5 70 10 700 √   4 280 √   

6 75 5 375 √   6 450 √   

7 80 2 160 √   4 320 √   

8 85 4 340 √   4 340 √   

9 90 3 270 √   4 360 √   

10 95 0 0     1 95     

11 100 0 0     0 0     

JUMLAH 29 2155 24 5 27 2100 23 4 

Rata-Rata Nilai 74,31     77,78     

Ketuntasana (%)     82,76 17,24     85,19 14,81 
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Dari hasil evaluasi pestasi belajar siswa tersebut tampak bahwa siswa yang tuntas 

belajar telah mencapai kriteria keberhasilan yakni 75% siswa tuntas belajar. Kelas 

IVB siswa yang tuntas mencapai 85,19% sedangkan kelas IVA mencapai sedikit 

lebih rendah yakni 82,76%. Perbandingan prestasi belajar siswa dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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Gambar 4.6   Diagram Prestasi Belajar Siswa Siklus III 

 

Tampak bahwa kelas IVB lebih banyak dibandingkan kelas IVA yakni siswa yang 

mendapatkan nilai di atas 80. Kelas IVA nilai tertinggi mencapai 90, terendah 60 

dan rata-rata nilai kelas mencapai 74,31 dengan persentase siswa yang tuntas 

dengan KKM 67 mencapai 86,76%.  Sedangkan di kelas IVB niali tertinggi 
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mencapai 95, terendah 60 dengan rata-rata 77,78 dengan persentase siswa yang 

tuntas mencapai 85,19%.  

 

4.3.4   Analisis dan Refleksi Siklus Ketiga 

 

Data hasil observasi baik data aktivitas siswa maupun prestasi belajar siswa 

dianalisis peneliti dengan guru mitra.  Setelah  mencermati pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus kedua, dari pertemuan keempat dan kelima baik di kelas 

IV A maupun IV B sudah meningkat dan telah mencapai kriteria keberhasilan.   

 

Perencanaan pembelajaran yang dibuat sudah lengkap. Baik dari segi teknik 

penulisan, kelengkapan dalam penyusunan, serta langkah yang direncanakan 

sudah cukup baik. 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. Penggunaan VCD pembelajaran, LKS, media gambar, dan 

lingkungan setempat dapat meningkatakan aktivitas dan prestasi belajar  siswa. 

Sistem penilaian pada proses pembelajaran yakni penilaian pada saat kegiatan 

diskusi kelompok cukup memberi motivasi siswa dalam belajar.  

 

Hasil evaluasi pada aktivitas maupun uji blok di siklus ketiga sudah mencapai 

kriteria keberhasilan baik di kelas IVA maupun kelas IVB. Siswa yang aktif 

mencapai lebih dari 75% siswa setiap kelasnya. Kelas IVA persentase rata-rata 

skor aktivitasnya mencapai 82,8% sedangkan di kelas IVB mencapai 85,4%. 

Begitu juga hasil evaluasi uji blok pada siklus ketiga di kedua kelas yang tuntas 
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belajar juga mencapai lebih dari 75%. Kelas IVA yang tuntas belajar mencapai 

82,8% sedangkan kelas IVB mencapai 85,19%.  

Rekomendasi: Siklus dihentikan. 

Secara keseluruhan peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa dari siklus 

pertama hingga siklus ketiga ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7   Peningkatan Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa 

No KELAS 
Rata-Rata Aktivitas Siswa yang Aktif 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

SIKLUS 

III 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

SIKLUS 

III 

1 KELAS IV A 72,4 78,3 82,8 11 24 26 

2 KELAS IV B 75,8 81,1 85,4 16 21 25 

Pembelajaran pada siklus pertama menggunakan LKS dan VCD diproleh rata-rata 

aktivitas di kelas IVA mencapai 72,4 dan ternyata masih terdapat 11 siswa yang 

aktif, sedangkan di keals IVB rata-rata mencapai 75,8 dan siswa yang aktif 

terdapat 16 siswa.  Pada siklus kedua pembelajaran menggunakan LKS, VCD, dan 

media gambar diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa kelas IVA mencapai 78,3  

dan membuat 24 siswa aktif dalam belajar, sedangkan di kelas IVB rata-rata 

mencapai 81,1 dan 21 siswa menjadi aktif belajar.  Sedangkan pada siklus ketiga 

pembelajaran menggunakan LKS, VCD, media gambar, dan lingkungan rata-rata 

aktivitas belajar siswa kelas IVA mencapai 82,8 dan siswa yang aktif mencapoai 

26 siswa dari 29 siswa, sedangkan di kelas IVB rata-rata aktivitasnya mencapai 

85,4 dengan 25 siswa aktif dalam belajar dari 27 siswa secara keseluruhan. . 

Peningkatan rata-rata aktivitas dan banyaknya siswa yang aktif perkelas dari 

siklus pertama hingga siklus ketiga dapat dilihat juga dalam diagram berikut: 
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Gambar 4.7   Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 
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Prestasi belajar siswa secara keseruruhan menunjukkan peningkatan secara linier 

baik dikelas IVA maupun kelas IVB. Data prestasi belajar siswa dari hasil uji blok 

pada siklus pertama hingga siklus ketiga dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8    Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

No Nilai 

KELAS IVA KELAS IVB 
SIKLUS 

I 
SIKLUS 

II 
SIKLUS 

II 
SIKLUS 

I 
SIKLUS 

II 
SIKLUS 

II 

f1 f2 f3 f1 f2 f3 

1 50 1 1 0 2 1 0 

2 55 1 0 0 2 0 0 

3 60 10 6 3 6 1 1 

4 65 4 3 2 5 6 3 

5 70 7 13 10 6 7 4 

6 75 5 1 5 1 6 6 

7 80 1 4 2 5 2 4 

8 85 0 1 4 0 2 4 

9 90 0 0 3 0 1 4 

10 95 0 0 0 0 1 1 

11 100 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 29 29 29 27 27 27 

Rata-Rata Nilai 65,86 68,79 74,48 66,30 72,41 77,78 

Ketuntasan (%) 44,8 65,5 82,8 44,44 70,37 85,19 

 

 

Jika dilihat dari nilai yang belum tuntas pada setiap siklus semakin kecil, hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang kemampuannya rendahpun juga dapat 

ditingkatkan dengan pembelajaran menggunakan media audio visual meskipun 

peningkatan sedikit. Begitu juga siswa yangkemampuannya sedang dan tinggi 

juga mengalami peningkatan sehingga prestasi belajar secara klasikal meningkat. 

Perbandingan peningkatan rata-rata nilai maupun peningkatan ketuntasan belajar 

di kedua kelas digambarkan pada diagram berikut 
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Bambar 4.8   Diagram Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 
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Baik rata-rata maupun ketuntasan belajar siswa di kelas IVA dan IVB semuanya 

mengalami peningkatan. Jika diperhatikan dari diagram diatas tampak bahwa 

siswa kelas IVB selalu memperoleh rata-rata nilai lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata nilai kelas IVA pada setiap siklusnya. Meskipun ketuntasan 

belajar pada siklus pertama di kelas IVA lebih tinggi ternyata dengan peningkatan 

dengan tingginya aktivitas belajar siswa di kelas IVB mampu meningkatkan 

ketuntasan belajar yang tinggi juga. 

 

4.4 Pembahasan 

3.41 Pembahasan  Pembelajaran Siklus Pertama 

Hasil evaluasi dan analisis siklus pertama membuktikan secara empiris bahwa 

penggunaan penerapan pembelajaran menggunakan media audio visual meskipun 

belajar mandiri memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPS kelas IV SD. Media merupakan  salah satu sumber belajar yang 

dapat membantu guru dan siswa dalam mengatasi hambata-hambatan yang ada. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala jenis 

sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran (Sadiman dkk, 2003: 12-

13).  

Pembelajaran dengan penggunaan media audio visual dapat membangun 

kemampuan intelektualnya untuk mengidentifikasi sesuatu yang ditugaskan 

melalui tayangan yang seolah-olah seperti keadaan sebenarnya. Sehingga 

mendorong siswa belajar lebih kreatif, mandiri dan memungkinkan siswa untuk 
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berekspresi sesuai dengan potensinya. Hal ini sesuai Encylopedia of Educational 

Research bahwa  audio visual aids memiliki nilai-nilai diantaranya: (1) 

Meletakkan dasar-dasar yang kongkret untuk berpikir. Oleh karena itu, 

mengurangi verbalisme (tahu istilah tetapi tidak tahu arti, tahu nama tetapi tidak 

tahu bendanya). (2) Memperbesar perhatian siswa.  (3) Memberikan pengalaman 

yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan para 

siswa (Usman,MU, 1995: 32). Siswa akan berfikir kreatif dan membutuhkan 

interaksi dengan temannya untuk berkomunikasi menyampaikan temuan yang 

diperolehnya, meskipun pada siklus pertama hal ini belum banyak dilakukan 

karena siswa masih belajar mandiri. Hal ini sesuai pendapat Sanjaya, (2008:213) 

bahwa belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu 

proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. 

 

Pemanfaatan LKS dalam hal ini dilakukan dengan tujuan siswa agar lebih terfokus 

pada kompetensi yang diharapkan yakni pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.  Dengan diberikan kesempatan siswa untuk membaca LKS terlebih dahulu 

siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang disajikan melalui VCD 

pembelajaran. Proses pembelajaran ini sedikit demi sedikit akan mengembangkan 

siswa secara utuh. Siswa berkembang tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, 

tetapi juga aspek afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal. 

Dengan audio visual symbol-simbol pada yang dibuat dengan animasi lebih 

menarik bagi siswa dan akan lebih mudah diingat daripada symbol-simbol yang 

ditulis atau digambarkan tanpa kreasi. Sehingga ketika siswa ditugaskan untuk 
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menggambar yang menggunakan symbol-simbol itu akan bermunculan kreativitas 

siswa.  

Dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama peningkatan aktivitas dan 

prestasi belajar sudah ada namun belum mancapai target keberhasilan.  

 

4.4.2  Pembahasan Pembelajaran Siklus Kedua 

 

Hasil evaluasi dan analisis pada siklus kedua menunjukkan peningkatan aktivitas 

dan prestasi belajar yang cukup tinggi. Pembelajaran IPS dengan menggunakan 

media audio visual secara kelompok lebih baik bila dibandingkan dengan  

pembelajaran secara individu. Siswa  belajar dalam satu kelompok memiliki rasa 

saling ketergantungan (interdependen) dalam proses belajar. Selain itu 

penyelesaian tugas kelompok mengharuskan semua angota kelompok bekerja 

bersama sehingga menumbuhkan iteraksi intensif antar siswa.   Hal ini sesuai 

denga pendapat Slavin (1994) yang menyatakan bahwa hasil-hasil penelitian itu 

secara konsisten menunjukkan keunggulan pembelajaran kooperatif. Kelompok 

belajar siswa dengan teman sebangku memudahkan komunikasi yang  lebih baik 

antar siswa dalam belajar karena antara siswa sudah saling mengenal sejak lama. 

Siswa akan saling tukar pikiran dari hal baru yang ditemukan dalam 

pembelajaran.  

 

Pembelajara menggunakan media dan alat yang tepat dapat membantu 

mempermudah siswa untuk belajar. .Media gambar telah sesuai dengan kemajuan 
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teknologi seperti gambar fotografi beruppa peta. Gambar fotografi bisa diperoleh 

dari berbagai sumber.gambar yang diperoleh dari berbagai sumber dapat 

dipergunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan pembelajaran pada tiap 

jenjang pendidikan dan berbagai displin ilmu (Sudjana 2000: 78). Media gambar 

bersifat konkrit lebih realistis menunjukkan masalah dibandingkan dengan media 

verbal semata. Selain itu media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan 

kita. Gambar-gambar yang belum pernah dilihat siswa memberikan motivasi bagi 

siswa untuk mengetahuinya.  

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi siswa untuk belajar  semakin meningkat. 

Mc. Donald dalam Sardiman (2006: 74) mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan respons dari sesuatu aksi yakni tujuan. Motivasi muncul dari dalam 

diri manusia, tapi kemunculannya karena terangsang oleh adanya unsur lain dalam 

hal ini adanya media gambar yang menarik menimbulkan rasa ingin tahu dari 

gambar tersebut sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Dengan 

banyaknya pengetahuan yang didapat mendorong peningkatan prestasi belajarnya. 

Prestasi ini aka diperoleh setelah diakukan evaluasi secara kontinyu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Purwanto (2008: 3) bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses 

yang sistematis  yakni kegiatan yang terencana dan dilakukan secaran kontinyu  

dari permulaan, selama proses, dan pada akhir.  

Dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua peningkatan aktivitas dan 

prestasi belajar sudah cukup tinggi namun masih belum mancapai target 

keberhasilan. Sehingga pembelajaran dilanjutkan pada siklus ketiga yang 

merupakan hasil rekomendasi pada siklus kedua perlu ditambahkan media 

lingkungan untuk belajar.  
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4.4.3 Pembahasan  Pembelajaran Siklus Ketiga 

 

Hasil evaluasi dan analisis pada siklus kedua bahwa pembelajaran menggunakan 

media audio visual yang dibantu dengan media gambar dan lingkungan setempat 

menunjukkan peningkatan aktivitas dan prestasi belajar yang sangat tinggi. Hal ini 

sesuai dengan teori belajar Piaget bahwa anak berumur 7-11 tahun tahapan 

kognitifnya mencapai tahapan konkrit. 

 

Media pembelajaran berupa audio visual khususnya berbentuk VCD pembelajaran 

merupakan bagian dari multi media berbasis komputer yakni media yang 

mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti: teks, gambar, grafis, dan suara 

yang dioperasikan dengan komputer. Pembelajaran menggunakan VCD 

pembelajaran IPS pada materi kenampakan alam seperti pegunungan, pantai, laut, 

daratan, danau, maupun kenempakan alam yang lain dapat diperlihatkan 

menggunakan media tersebut. Siswa dapat mengamati kenampakan alam tanpa 

harus pergi ke tempat–tempat tersebut yang letaknya sangat jauh dari tempat 

siswa belajar. Untuk melengkapi VCD pembelajaran dan LKS di siklus ketiga ini 

tetap digunakan media gambar yang tidak ada dalam VCD pembelajaran. Selain 

itu lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media atau sumber belajar 

yang mudah ditemukan. Yakni untuk melihat kenampakan alam yang ada di 

Lampung atau secara khusus kenampakan alam yang ada di kota Metro. 

Kenampakan alam di sekitar sekolah dapat dilihat secara langsung, misalkan 

gunung meskipun dari jarak jauh dapat dilihat, dataran tinggi, atau kenampakan 
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alam yang ada disekitar sekolah. Selain itu lingkungan sekolah juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keragaman sosial budaya yang ada di 

lingkungan sekolah. 

 

Penggunaan media audio visual ini digunakan dengan maksud agar konsep 

pelajaran yang diterima siswa lebih mudah dimengerti dan lebih lama daya 

ingatannya. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami siswa, daya inggat 

yang lama, serta aktivitas yang tinggi seperti yang telah dikemukakan di atas 

maka diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat.  

 

4.5   Keterbatasan Penelitian  

 

Pertama, penelitian ini telah dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur yang 

telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Namun dalam observasi 

aktivitas belajar siswa tidak dapat teramati secara keseluruhan dalam waktu yang 

sama.  

Kedua, VCD pembelajaran yang digunakan masih belum dapat memuat semua 

materi sesuai dengan kurikulum, dengan demikian perlu adanya penembahan 

materi yang lebih lengkap agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

Ketiga, penulis menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

dalam penelitian, maka masih perlu dilakukan penelitian yang bersifat lebih luas 

dan mendalam yang mencakup berbagai kelompok subyek yang memiliki 

karakteristik beragam baik jenjang pendidikan, mata pelajarannya dan siswanya, 
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sehingga benar-benar menemukan bentuk strategi pembelajaran yang tepat 

utamanya dalam menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran IPS 

di SD masa mendatang. 

Keempat,  waktu penelitian relatif singkat yaitu kurang dari 3 bulan, sehingga 

data yang diperoleh belum tentu menggambarkan pencapaian prestasi yang 

sesungguhnya. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidaktepatan dalam 

menginterpretasikan data yang berimplikasi salah penafsiran terhadap fenomena 

yang terjadi dalam pembelajaran sehingga salah dalam menarik kesimpulan. 

Kelima, Uji coba instrumen prestasi belajar hanya dilakukan satu kali sehingga 

ada kemungkinan instrumen yang digunakan belum reliabel dan valid yang 

sesungguhnya. Hal ini memungkinkan ketidaktepatan dalam mengukur prestasi 

belajar siswa yang berimplikasi salah penafsiran terhadap penarikan kesimpulan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 


