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Latar belakang penelitian ini karena rendahnya motivasi dan hasil belajar 

pada pembelajaran IPS siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan Jaya diantaranya 

disebabkan oleh metode mengajar yang digunakan guru tidak menciptakan 

kondisi belajar siswa yang mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

melalui penggunaan Media Audio Visual pada pembelajaran IPS kelas IVA SD 

Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berbentuk  siklus  yang  terdiri  dari  tiga  siklus, tiap  siklus  terdapat  empat  

kegiatan  pokok  yaitu  perencanaan, pelaksanaan,  pengamatan  dan  refleksi  dan 

dilaksanakan dua kali pertemuan. Dengan melibatkan 30 siswa, terdiri dari 13 

siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki kelas IVA di SD Negeri 2 Harapan Jaya 

Sukarame Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011. Alat 

pengumpulan data adalah pengamatan (observasi), angket dan tes hasil belajar. 

Data motivasi belajar siswa dianalisis dengan menggunakan persentase, 

sedangkan data hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan acuan 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

 Hasil penelitian menunjukana bahwa penggunaan Media Audio Visual 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil 

motivasi siswa setiap siklusnya meningkat yaitu siklus I (59,10%) siklus II 

(64,99%) dan siklus III (79,4%). Sedangkan ditinjau dari hasil belajar siswa 

ketuntasan belajar secara klasikal meningkat yaitu siklus I (50%)  siklus II (70%) 

dan  siklus III (80%). 

 Berdasarkan hasil dan temuan setiap siklusnya dapat disimpulkan bahwa 

dengan penggunaan Media Audio Visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IVA Semester Genap SD Negeri 2 

Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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