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ABSTRAK 

 Sumarsih, “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dalam Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Penggunaan Media Audio Visual Pada 

Siswa Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo Wates Kulon Progo”. Skripsi. 

Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014. 

 Di MI Muhammadiyah Serangrejo Wates Kulon Progo dalam 

pembelajaran guru masih menjadi pusat kegiatan belajar siswa dengan mendikte 

ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa secara lisan sehingga prestasi belajarnya 

masih kurang baik, kreativitasnya kurang tampak dan kurang berani mengajukan 

pertanyaan kepada guru, siswa merasa bosan dan jenuh. Guru masih jarang 

menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, yang perlu dilakukan yaitu pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran diantaranya media audio visual. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana 

prestasi belajar siswa sebelum menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran Ilmu pengeetahuan Alam di kelas IV MI Muhammadiyah 

Serangrejo, (2) bagaimana penggunaan media audio visual pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo, (3) bagaimana 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo setelah diterapkan media audio visual. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

meliputi: prestasi belajar siswa yang diambil dari pemberian soal tes pada akhir 

siklus, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran yang diambil dari 

lembar observasi, hasil wawancara dengan guru dan siswa, catatan lapangan untuk 

mencatat keadaan yang terjadi selama proses pembelajaran, dan dokumentasi. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah semua siswa telah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh madrasah yaitu 70. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dan 

prosentase ketuntasan belajar. Rata-rata nilai pada siklus I sebesar 72,5 dan siklus 

II sebesar 82. Sedangkan prosentase ketuntasan pada siklus I sebesar 83% 

sedangkan pada siklus II sebesar 100%. 

Kata Kunci : Pembelajaran IPA SD/MI, media audio visual, prestasi belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan dengan baik 

serta melibatkan keaktifan siswa maka kehadiran media pembelajaran 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam kegiatan tersebut 

“ketidakjelasan” bahan ajar yang disampaikan guru dapat dibantu dengan 

kehadiran media pembelajaran. Dengan kata lain media pembelajaran dapat 

mewakili apa yang kurang mampu diucapkan oleh guru melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu, atau keabstrakan bahan pelajaran dapat dikonkritkan dengan 

bantuan media pembelajaran, sebagian anak-anak lebih mudah mencerna 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik serta dapat memilih 

media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi/bahan pelajaran yang 

akan/sedang dilaksanakan karena media pengajaran sebagai alat bantu 

                                                 
 
1
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006), hlm. 5 



 

2 

 

mengajar ada dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan 

belajar yang diatur oleh guru.
2
  

Media sebagai suatu alat yang digunakan guru dalam pembelajaran 

untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar proses belajar mengajar tetap 

fokus dan terarah menuju tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar di sekolah, media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa 

alasan media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan 

tersebut berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar 

siswa. 

Adapun manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa sebagai 

berikut ; (1) pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkn motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya, sehingga dapat lebih dipahami pembelajar, serta memungkinkan 

pembelajar menguasai tujuan pengajaran dengan baik, (3) metode 

pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajar tidak bosan dan pengajar tidak 

kehabisan tenaga, (4) pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga 

                                                 
2
 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 1 
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aktivitas lain yang diakukan seperti : mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.
3
 

Berdasarkan pengamatan selama ini, guru dalam menyampaikan 

pelajaran seperti pemaksaan penuangan materi pelajaran terhadap anak didik. 

Anak didik disuapi dengan materi-materi pelajaran, sehingga sering terjadi 

kebingungan-kebingungan atau ketidakjelasan anak didik terhadap materi 

pelajaran. Guru dalam proses pembelajarannya hanya mendikte ilmu 

pengetahuan dari guru kepada anak didik secara lisan, dan anak cenderung 

menjadi individu yang pasif, sehingga tidak dipungkiri jika suatu saat anak 

jenuh, enggan, dan malas dalam mengikuti pelajaran.  

Keadaan tersebut terlihat pada siswa-siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah Serangrejo. Kulon Progo yang prestasi belajarnya kurang 

baik, kreativitasnya kurang tampak dan kurang berani mengajukan pertanyaan 

kepada guru, siswa merasa bosan dan jenuh serta guru relatif jarang 

menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran 

IPA. 

Adapun prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

dalam bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam prestasi belajar siswa yang belum 

mencapai ketuntasan adalah 28 % (5 tuntas)
4
.  Berikut disajikan daftar nilai 

ulangan akhir semester I mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MI 

Muhammadiyah Serangrejo tahun pelajaran 2013/2014.   

 

                                                 
 
3
Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safiria Insania Pres, 2009),    

hlm. 5. 
4
 Hasil observasi pada tanggal 21 April 2014. 
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Tabel 1.1  

Daftar Nilai Ulangan Akhir Semester  Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo  

Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

NO. NAMA Nilai 

1 Achmad Syarifudin 65 

2 Aditya Putra Arizka 50 

3 Ayun Maghfiroh 80 

4 Era Agustina 60 

5 Fadilah Ayu Qodariyatun 85 

6 Fatimah Azzahra 65 

7 Herlin Martuti 65 

8 Ismail Febri Windriyono 65 

9 M. Yusup Pratama 67 

10 Muhammad Anfal Rifa'i 67 

11 Muhammad Zahrul Anam 70 

12 Nadia Hafsah Fitriana 80 

13 Putri Dyah Anindita 80 

14 Rido Oliq 60 

15 Syarifah Muhtarohmah 67 

16 Yuliana Triasari 55 

17 Muhammad Ridwan 65 

18 Okta Puspita Nindiaz 67 

Jumlah 1.213 

Rata-rata 67,39 

Nilai tertinggi 85 

Nilai terendah 123 

Belum tuntas 13 

Tuntas 5 

Prosentase ketuntasan 28% 

 

Oleh karena itu, peneliti senantiasa berupaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam belajar, salah satu yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

media audio visual. Audio visual adalah seperangkat alat yang dapat 

memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara.
5
 Bentuk yang digunakan 

adalah CD pembelajaran Pesona Sains Versi Prima Volume 3, 4 – CD 9 

                                                 
5
 Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2009), 

hlm. 102 
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Perubahan Lingkungan dari Pesona Edu yang dalam penanyangannya 

menggunakan laptop, LCD, dan speaker. Belajar dengan menggunakan audio 

visual dapat membangkitkan minat belajar siswa yang baru dan 

membangkitkan motivasi kegiatan belajar peserta didik. Media ini cocok 

digunakan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya pada 

materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya karena dengan media ini dapat 

menggambarkan peristiwa perubahan lingkungan tanpa harus mengunjungi 

obyek yang akan memakan waktu, biaya, dan proses terjadinya perubahan 

lingkungan belum tentu bisa diamati. Untuk itu sebagai salah satu usaha 

memecahkan permasalahan di atas, penulis merumuskan dalam bentuk 

penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MI Muhammadiyah 

Serangrejo melalui penerapan media audio visual.  Dengan adanya penerapan 

audio visual dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV MI Muhammadiyah 

Serangrejo.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prestasi belajar siswa sebelum menggunakan media audio  

visual pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV MI 

Muhammadiyah Serangrejo? 

2. Bagaimana penggunaan media audio visual pada pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MI Muhammadiyah 

Serangrejo? 
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3. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo setelah 

diterapkan media audio visual ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan prestasi belajar siswa sebelum menggunakan 

media audio visual pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 

IV MI Muhammadiyah Serangrejo. 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan media audio visual 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV MI 

Muhammadiyah Serangrejo. 

c. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

setelah menggunakan media audio visual. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan   

pemikiran bagi tenaga pendidik agar lebih memperhatikan 

perannya sebagai pendidik dalam menggunakan media yang tepat 

agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi MI Muhammadiyah Serangrejo, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu dan 

efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2) Bagi guru mendapat informasi tentang efektivitas media audio 

visual dalam pembelajaran dan dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. 

3) Bagi penulis dapat menambah wawasan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Sebagai upaya untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya, maka peneliti mengadakan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang relevan 

terhadap tema penelitian yang peneliti angkat, diantaranya :      

      Pertama, Skripsi M. Zakiudin al Fauri, Program Studi Pendidikan 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2008, dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual dalam Bentuk 

VCD Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Sains Biologi Sub Pokok 

Bahasan “Fotosintesis” (Siswa Kelas VIII Semester I SMP Muhammadiyah I 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2007/2008). Skripsi ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan desain pre-test post test control group. Populasi 
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penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I 

Yogyakarta tahun ajaran 2007/2008. Sampel penelitian yang digunakan 

adalah siswa kelas VIII A4 dan VIII A5. Data penelitian berupa hasil angket 

motivasi belajar Sains-Biologi dianalisis dengan analisis deskriptif, dan data 

penelitian berupa pre test dan post test dianalisi dengan menggunakan uji-t 

antar kelompok. Siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

media VCD memiliki motivasi dan prestasi belajar yang lebih baik daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan media VCD.
6
 

Kedua,  Skripsi Ismaya Amaliya, Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2011, dengan judul Penerapan Audio Visual terhadap 

Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih pada Siswa kelas 

IV di MI Muhammadiyah Jumoyo Magelang. Skripsi ini merupakan tindakan 

kelas populasi penelitian adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Jumoyo 

Magelang tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 23 siswa. Jenis penelitian 

kualitatif dan pengumpulan data, menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

dalam mengikuti pelajaran fiqih melalui media audio visual sebagian besar 

siswa memperoleh katagori baik, dan tingkat prestasinya meningkat jadi lebih  

baik.
7
  

                                                 
6
 M. Zakiudin Al Fauri,”Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual dalam bentuk VCD 

Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Sains Biologi Sub Pokok Bahasan Fotosintesis (Siswa 

kelas VIII Semester I SMP Muhammadiyah I Yogyakarta Tahun Pelajaran 2007/2008)”, Skripsi, 

Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2008   
7
  Ismaya Amaliya, “Penerapan Audio-Visual Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar 

Siswa Mata Pelajaran   Fiqih Pada Siswa Kelas IV Di MI Muhammadiyah Jumoyo Magelang”, 

Skripsi, Fakultas    Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. ix 
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Ketiga, Skripsi Moh.Istiqlal, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, dengan 

judul Hubungan Penggunaan Media Audio Visual dengan Prestasi Belajar 

Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Bertaraf 

Internasional Gemolong Sragen. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan objek peneliti 44 siswa SD Bertaraf Internasional Gemolong Sragen. 

Dari 44 siswa, 42 siswa mendapat nilai baik sedangkan 2 siswa mendapat 

nilai cukup oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

media audio visual di SD SBI Gemolong Sragen dalam katagori baik. Hasil 

analis yang didapat dari peneliti ini sebasar 0,853 atau 85% prestasi belajar 

siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh penggunaan 

media audio visual, sedangkan 15% prestasi siswa dipengaruhi oleh aspek-

aspek lain.
8
 

Keempat, Skripsi Nikmah Ayu Rodiatun Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Media Audio 

Visual Pada Siswa Kelas V MI Darul Huda Ngaglik Sleman Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

fiqih kelas V di MI Darul Huda Ngaglik Sleman Yogyakarta sebelum 

                                                 
8
 Moh Istiqlal,”Hubungan Penggunaan Media Audio Visual Dengan Prestasi Belajar Siswa 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Sekolah Bertaraf Internasional 

Gemolong Sragen”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, hlm. vii 
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pelaksanaan tindakan terlihat masih rendah 2) Penerapan media audio visual 

dalam pembelajaran fiqih di Kelas V MI Darul Huda Ngaglik Sleman 

Yogyakarta dilaksanakan dalam tiga siklus yang setiap siklusnya satu kali 

pertemuan. Dalam pelaksanaan dengan menggunakan media audio visual ini 

berjalan dengan lancar. 3) Adanya peningkatan prestasi belajar secara 

keseluruhan peningkatan terjadi cukup baik, prestasi belajar siswa sebelum 

tindakan sebesar 21,74% (5 tuntas), kemudian siklus I 69,56% (16 tuntas), 

kemudian pada siklus II menjadi 82,60% (19 tuntas), dan pada siklus III 

menjadi 91,30% (21 tuntas).
9
 

Setelah mengkaji beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu penelitian ini 

lebih memfokuskan pada penerapan media audio visual untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di MI Muhammadiyah 

Serangrejo. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Nikmah Ayu Rodiatun,  “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dalam Mata 

Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V MI Darul Huda 

Ngaglik Sleman Yogyakarta”,  Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2012 , hlm. ix 
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E. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Menurut Sudjana dalam Heri Gunawan mendefinisikan belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Perubahan itu mengandung pengertian yang 

luas, yakni pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan lain 

sebagainya, atau yang lazim disebut dengan istilah kognitif, afektif 

dan psikomotor. Penguasaan siswa terhadap pengetahuan (kognitif), 

nilai dan sikap (afektif), serta keterampilan (psikomotor) dengan baik 

menunjukkan keberhasilan belajar yang telah dicapainya. 

Keberhasilan inilah yang dalam dunia pendidikan dinamakan 

prestasi belajar.
10

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai  (dari yang telah dilakukan, dikerjakan) 

sedangkan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru.
11

 

                                                 
10

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung, 

Alfabeta : 2012 ), hlm. 153 
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1997) hlm. 787. 
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Dengan demikian, belajar dikatakan berhasil bila terjadi 

perubahan dalam individu. Sebaliknya, bila tidak terjadi perubahan 

dalam diri individu, maka belajar dikatakan tidak berhasil. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Muhibbin Syah dalam Heri Gunawan faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : (a). Faktor internal (faktor dari dalam 

siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani (aspek fisiologis) dan rohani 

siswa (aspek psikologis); (b) faktor eksternal (faktor dari luar 

siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, yang meliputi 

lingkungan sosial dan non sosial; (c) faktor pendekatan belajar 

(approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Lebih lanjut, Uzer Usman dan Lilis Setiawati dalam Heri 

Gunawan mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

meliputi; Pertama, faktor yang berasal dari diri sendiri (internal 

factor), yang meliputi (1) faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang 

bersifat bawaan maupun yang diperoleh. Yang dimaksud faktor ini 

adalah pancaindera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, 



 

13 

 

seperti mengalami sakit,cacat tubuh atau perkembangannya tidak 

sempurna, berfungsi kelenjar tubuh yang membawa kelainan 

tingkah laku; dan (2) faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh, yang terdiri atas : 

a. faktor intelektif yang meliputii faktor potensial, yaitu 

kecerdasan dan bakat serta kecakapan nyata. 

b. faktor non – intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat kebutuhan, motivasi, emosi dan 

penysuaian diri; 

c.  faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Kedua, faktor yang berasal dari luar diri (eksternal factor). 

Termasuk dalam faktor-faktor internal ini adalah : (1) faktor 

sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungaan sekolah, 

lingkungan masyarakat dan lingkungaan kelompok; (2) faktor 

budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian;(3) faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan 

fasilitas belajar dan (4) faktor lingkungan spiritual atau 

keagamaan.
12

 

 

 

                                                 
12

Heri Gunawan, Kurikulum..., hlm. 158 
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2. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan usaha manusia dalam  

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan 

dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan 

yang betul (truth).
13

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta proyek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA 

diarahkan untuk inkuiri dan berrbuat sehingga dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar.
14

 

                                                 
13

 Nana Djumhana, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, (Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm.  2 
14

 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Teori, Konsep, & 

Implementasi), (Yogyakarta : Familia, 2012), hlm. 150. 
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Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebaiknya 

dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di 

SD/MI dan SMP/MTs merupakan standar minimum yang secara nasional 

harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acauan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK 

dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun 

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

oleh guru.
15

 

Mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

                                                 
15

 Ibid, hlm. 150-151. 
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2. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, 

konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 

terhadap adanya hubungan yang saling memengaruhi antra IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
16

 

Beberapa tehnik penyajian dalam pembelajaran IPA, yaitu sebagai 

berikut :  

1) Inquiry atau menemukan 

2) SETS atau Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 

3) Pemecahan Masalah 

4) Diskusi 

5) Tanya-jawab 

 

                                                 
16

 Ibid, hlm. 151. 
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6) Penugasan 

7) Karya Wisata 

8) Demonstrasi
17

 

3. Tinjauan tentang Media Pengajaran 

a. Pengertian Media Pengajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah 1) alat; 

2) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, 

film, poster, dan sepanduk; 3) yang terletak antara dua pihak; 4) 

perantara, penghubung.
18

 

Arif S. Sadiman kata media berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan.
19

 

Arif S. Sadiman dkk mengungkapkan bahwa media adalah 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta 

perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi
20

.  

Bovee dalam buku Hujair AH Sanaky media pembelajaran 

adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses 

                                                 
17

 Ibid, hlm.152 
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1997) hlm. 640. 

 
19

 Arief S. Sadiman,  Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya,   

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005),hlm.  6. 
20

 Arief S. Sadiman, dkk,  Media..., hlm.  7. 
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komunikasi antara pemebelajar, pengajar dan bahan ajar. Dapat 

dikatakan bahwa bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa 

bantuan sarana untuk menyampakan pesan. Bentuk-bentuk stimulus 

dapat dipergunakan sebagai media diantaranya adalah hubungan atau 

interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan atau 

suara yang direkam. Maka dengan kelima bentuk stimulus ini akan 

membantu pembelajaran mempelajari bahan pelajaran, atau 

disimpulkan bahwa bentuk-bentuk stimulus yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran adalah suara, liat dan gerakan.
21

 

Oemar Hamalik dalam Hujair AH Sanaky, mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang 

digunakan supaya lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah.
22

  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pengajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan guna lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pengajaran 

Azhar Arsyad, menuturkan fungsi media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar yaitu “... sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 

                                                 
 
21

 Hujair AH. Sanaky, Media ..., hlm. 3. 
22

  Ibid,  hlm. 4. 
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dan diciptakan oleh guru”
23

. Selain mempunyai fungsi di atas, 

menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, media pengajaran 

mempunyai manfaat antara lain: 1) menumbuhkan motivasi belajar 

karena dengan menggunakan media, siswa akan lebih tertarik terhadap 

pelajaran yang sedang diberikan; 2) memperjelas makna bahan/materi 

pengajaran sehingga lebih dipahami oleh siswa; 3) metode mengajar 

guru tidak semata-mata melalui komunikasi verbal yaitu kata-kata 

sehingga siswa tidak cepat bosan dan guru tidak kehabisan tenaga; 4) 

siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga 

melakukan kegiatan belajar lain seperti mengamati dan 

mendemonstrasikan sesuatu. 
24

 

Adapun menurut Hujair AH. Sanaky, media pengajaran 

berfungsi untuk merangsang pembelajaran dengan 1) menghadirkan 

obyek sebenarnya dan obyek yang langkah; 2)  membuat duplikasi 

dari objek yang sebenarnya; 3) membuat konsep abstrak ke konsep 

konkret; 4) memberi kesamaan persepsi; 5) mengatasi hambatan 

waktu, tempat, jumlah, dan jarak; 6) menyajikan ulang informasi 

secara konsisten; 7) memberi suasana belajar yag tidak tertekan, 

santai, dan menarik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
25

 

Arief Sadiman dkk, menjabarkan kegunaan-kegunaan media 

sebagai berikut: 1) memperjelas penyajian pesan agar tidak hanya 

                                                 
23

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),  hlm. 15 
24

 Nana Sudjana, dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2009), hlm. 2 
25

 Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2009), 

hlm. 6 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan saja; 2) mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, dan daya indera; 3) penggunaan media yang bervariasi 

dapat mengatasi kepasifan siswa karena media berfungsi untuk 

menimbulkan kegairahan belajar dan memungkinkan interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan; 4) 

media pendidikan secara tidak langsung dapat mengatasi 

permasalahan permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal 

seperti karakteristik siswa dan lingkungan yang berbeda-beda 

sedangkan penyajian kurikulum disamaratakan untuk semua siswa. 

Media akan membantu kerja guru dalam rangka menyamakan persepsi 

sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik dalam 

keragaman siswa.
26

 

Livie dan Lentz dalam Hujair AH Sanaky, mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran yang khususnya pada media  visual, 

yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi 

kompensatoris. Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Fungsi atensi berarti media visual merupakan inti, menarik, dan 

mengarahkan pembelajar untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau menyertai teks materi pelajaran 

                                                 
26

 Arief S. Sadiman, dkk,  Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya,   (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.  17. 
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2)  Fungsi afektif maksudnya, media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan pembelajar ketika belajara menbaca teks bergambar. 

Gambar atau lambang visual akan dapat menggugah emosi dan 

sikap pembelajar. 

3) Fungsi kognitif bermakna media visual mengungkapkan bahwa 

lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mendengar informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

4)  Fungsi kompensatoris artinya media visual memberikan konteks 

untuk memahami teks membantu pembelajar yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatkannya kembali.
27

 

Dari beberapa fungsi dan kegunaan media pengajaran yang 

disampaikan oleh beberapa penulis di atas jelas bahwa dengan 

berbagai kelebihannya, media mampu menjembatani kesulitan siswa 

dalam belajar  sekaligus menjadi alat bantu yang sangat efektif bagi 

guru. Manfaat lain dari media adalah untuk memberikan variasi dalam 

proses belajar mengajar sehingga perhatian siswa pada pelajaran lebih 

besar dan pelajaran yang diberikan mudah diingat dan dipahami. 

c. Klasifikasi Media Pengajaran 

Bretz dikutip oleh Arief S. Sadiman, dkk, mengklasifikasikan 

media dalam delapan jenis yaitu:  
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1) Media audio visual gerak adalah media yang mengandung unsur 

suara, gambar, garis, simbol, dan gerak. Contohnya: televisi dan 

film.   

2) Media audio visual diam adalah media yang unsurnya hanya 

suara, gambar, garis, dan simbol. Contohnya: film rangkai 

bersuara, film bingkai bersuara, dan buku ber-audio.  

3) Media audio semi-gerak adalah media yang mengandung unsur 

suara, garis, simbol, dan gerak. Contohnya: audio pointer.    

4) Media visual gerak adalah media yang mengandung unsur 

gambar, garis, simbol, dan gerak. Contohnya: film bisu.  

5) Media visual diam adalah media yang mengandung unsur 

gambar, garis, dan simbol. Contohnya: facsimile, gambar, film 

rangkai, halaman cetak, dan microfilm.  

6) Media semi-gerak adalah media yang unsurnya hanya garis, 

simbol,dan gerak. Contohnya: teleautograph.  

7) Media audio adalah media yang unsurnya hanya suara saja. 

Contohnya: piringan radio dan pita audio.  

8) Media cetak adalah media yang unsurnya hanya simbol saja. 

Contohnya: pita berlubang.
28

 

Bovee dalam buku Hujair AH. Sanaky, 2009 mengemukakan 

pembagian jenis dan karakteristik media pembelajaran sebagai 

berikut: 
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1) Media pembelajaran dilihat dari sisi aspek bentuk fisik, dengan 

membagi jenis dan karakteristiknya, sebagai berikut : 

a) media elektronik, seperti televisi, film, radio, slide, video, 

VCD, DVD, LCD, komputer, internet dan lain-lain. 

b) Media non elektronik, seperti buku, handout, modul, diktat, 

media grafis dan alat peraga. 

2)  Ada yang melihat dari aspek panca indera dengan membagi 

menjadi tiga yaitu : 

a) Media audio (didengar), 

b) Media visual (melihat), termasuk media grafis, 

c) Media audio-visual (dengar-melihat) 

3) Ada yang melihat dari aspek alat da bahan yang digunakan, yaitu: 

a) Alat perangkat keras (hardware) sebagai sarana yang 

menampilkan pesan, dan 

b) Perangkat lunak (software), sebagai pesan atau informasi.
29

 

d. Kriteria Pemilihan Media Pengajaran 

Sebelum menggunakan media pengajaran, diperlukan adanya 

pemilihan media pengajaran yang tepat sesuai dengan kriteria tertentu. 

Menurut Oemar Hamalik dalam Hujair AH Sanaky, 

pertimbangan dalam memilih media pengajaran harus sesuai dengan: 

1) tujuan pengajaran; 2) bahan pengajaran; 3) metode mengajar; 4) 

ketersediaan alat yang dibutuhkan; 5) pribadi pengajar; 6) minat dan 
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kemampuan pembelajar; 7) situasi pembelajaran yang sedang 

berlangsung.
30

  

Selain itu agar media yang pemblajaran benar-benar digunakan 

untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yag harus 

diperhatikan, diantaranya : 1) media yang akan digunakan oleh guru 

harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, 2) 

media yang akan digunkan oleh guru harus sesuai dengan materi 

pelajaran, 3) media yang akanigunakan oleh guru harus sesuai dengan 

kondisi siswa, 4) media yang akan digunakan oleh guru harus 

memperhatikan efektivitas dan efisiensi, 5) media yang akan 

digunakan oleh guru harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperaikan. 

e. Langkah-langkah dalam Menggunakan Media 

Penggunaan media pembelajaran tidak boleh asal-asalan 

menurut keinginan guru, tidak berencana dan sistematik. Guru harus 

menggunakan media menurut langkah-langkah tertentu dengan 

perencanaan yang sistematik. Ada enam langkah yang bisa ditempuh 

guru pada waktu mengajar dengan menggunakan media. Adapun 

langkah-langkah tersebut adalah : 

1) Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. 
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2) Persiapan guru. Pada fase ini guru memilih dan menetapkan media 

mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Dalam hal ini 

prinsip pemilihan dan dasar pertimbangannya patut diperhatikan. 

3) Persiapan kelas. Pada fase ini siswa atau kelas harus mempunyai 

persiapan, sebelum mereka menerima pelajaran dengan 

menggunakan media. Guru harus dapat memotivasi mereka agar 

dapat menilai, mengantisipasi, menghayati pelajaran dengan 

menggunakan media pengajaran. 

4) Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini 

penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media 

pengajaran. Keahlian guru dituntut disini. Media diperbantukan 

oleh guru untuk membantu tugasnya menjelaskan bahan pelajaran. 

Media dikembangkan penggunaannya untuk keefektivan dan 

efisiensi pencapaian tujuan. 

5) Langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini siswa belajar dengan 

memanfaatkan media pengajaran. Pemanfaatan media disini bisa 

siswa sendiri yang mempraktikannya ataupun guru langsung 

memanfaatkannya, baik di kelas atau di luar kelas. 

6) Langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini kegiatan belajar 

dievaluasi, sampai sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, yang 

sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat 

bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Hasil 
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evaluasi dapat dijadikan dasar atau bahan bagi proses belajar 

berikutnya.
31

 

F. Hipotesis Tindakan 

Dengan menggunakan media audio visual prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MI MI Muhammadiyah 

Serangrejo meningkat. 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila semua siswa telah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh madrasah yaitu 70. 

H. Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yakni cara-

cara yang ditempuh dalam penelitian. 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dan masuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana 

penelitian ini lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena 

yang terjadi terkait dengan fokus masalah. Penelitian kualitatif juga 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Deskripsi ini digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.
32
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2. Subyek penelitian 

Subyek yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini: 

a) Semua siswa kelas IV  Muhammadiyah Serangrejo yang berjumlah   

18 siswa 

b) Ibu guru yang mengajar di Muhammadiyah Serangrejo, terutama 

guru kelas IV 

3. Setting dan objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Muhammadiyah Serangrejo Wates 

Kulon Progo.  Lokasi berdasarkan atas pertimbangan adanya masalah 

yang relevan dengan rencana penelitian. Yang dijadikan objek penelitian 

adalah proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV 

Muhammadiyah Serangrejo,yang meliputi tindakan guru dan respon 

siswa. 

4. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan April 2014 s.d Mei 2014 

Tempat penelitian di Muhammadiyah Serangrejo Wates Kulon Progo. 

5. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta tingkat 

keberhasilan media audio visual bentuk VCD pada materi perubahan 

lingkungan dan pengaruhnya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka desain 

penelitian yang digunakan adalah desain penelitian tindakan kelas. 
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Adapun model PTK dan penjelasan masing-masing tahap sebagai 

berikut:
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan siklus tersebut dapat dijelaskan bahwa prosedur 

penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari empat tahap dalam setiap 

siklus, yang meliputi: . 

a) Perencanaan (planning) 

Dalam tahap penyusunan rancangan, peneliti menentukan titik-

titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati. 
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b) Pelaksanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu implementasi 

atau penerapan yang telah dirancang. Sehingga tercipta kondisi proses 

pembelajaran yang diharapkan. 

c) Pengamatan (observing) 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran, yang 

diamati adalah proses pembelajaran itu sendiri, untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan dari penerapan tindakan tersebut. Sambil 

melakukan pengamatan, semua kejadian dan fakta yang terjadi selama 

pembelajaran, peneliti mencatat dalam lembar observasi maupun 

catatan harian. 

d) Refleksi (reflecting) 

Refleksi dilakukan guna memperoleh gambaran tentang hasil 

tindakan kelas. Hasil pekerjaan siswa dianalisis, dari hasil analisis 

dimungkinkan diadakan perbaikan atau pun pengembangan lebih 

lanjut. Dari analisis juga didapatkan kendala dan kekurangan dari 

setiap tindakan yang dilakukan sehingga dapat diupayakan perbaikan 

dan penyempurnaan pada siklus berikutnya. 

6. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian sebagai berikut: 

Siklus I 
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a. Perencanaan (Planning) 

1) Melakukan observasi terhadap pembelajaran di kelas tersebut 

sebelum dilakukan tindakan untuk mengetahui permasalahan 

yang muncul.  

2) Menentukan pokok bahasan yang akan diberikan tindakan. 

3) Peneliti membuat RPP dan menyiapkan sumber belajar serta 

media yang akan digunakan. 

4) Menentukan dan mengembangkan format evaluasi 

5) Mempersiapkan format observasi pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat. 

2) Pada saat pembelajaran berlangsung peneliti mengamati segala 

aktivitas yang terjadi pada proses belajar mengajar berlangsung, 

baik aktivitas siswa maupun guru mengajar. Setiap yang terjadi 

dalam proses pembelajaran dicatat seperti apa adanya agar 

diperoleh informasi yang sebenarnya di lapangan. 

3)  Siklus I untuk pertemuan I, materi yang dipelajari yaitu 

Penyebab Perubahan Lingkungan 

c. Pengamatan (Observing) 

Pada pengamatan ini peneliti mengamati proses pembelajaran 

IPA dan hasil prestasi belajar siswa setelah diadakan tindakan dengan 

menggunakan audio visual (VCD). 
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Pada setiap kegiatan yang terjadi selama proses belajar 

mengajar berlangsung diusahakan untuk dicatat seperti apa adanya 

agar diperoleh informasi lapangan yang sebenarnya. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan hasil 

tindakan, berupa hasil observasi dari pelaksanaan pembelajaran. 

Pada tahap ini upaya untuk menganalisis, mensintetis, 

memaknai, menjelaskan dan menyimpulkan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan, 

meliputi: 

1) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana pembelajaran yang 

dibuat 

2) Kekurangan yang ada pada saat proses pembelajaran 

3) Kemajuan yang telah dicapai siswa 

4) Rencana tindakan pembelajaran selanjutnya 

Siklus II 

a. Perencanaan 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi atau masalah-masalah yang timbul pada siklus I ditetapkan 

alternatif pemecahan masalahnya dengan harapan tidak terulang pada 

siklus II. 
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b. Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana 

pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama. 

c. Pengamatan  

Peneliti (guru dan kolaborator) melakukan pengamatan 

terhadap proses pembelajaran, yakni mengamati segala aktivitas yang 

terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung dan mencatatnya 

berdasarkan pedoman observasi yang telah disusun guna mendapatkan 

informasi dan data yang akurat. 

d. Refleksi 

Peneliti dan guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan 

siklus kedua dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas 

pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan. 

7. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang tepat dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Interview/wawancara 

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.
34

 Wawancara ini dilakukan kepada guru dan siswa kelas IV 

MI Muhammadiyah Serangrejo untuk mengetahui kondisi siswa baik 

sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan. 
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b. Metode Tes 

Tes merupakan serangkaian tugas atau pertanyaan-pertanyaan 

atau latihan lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga bukti-bukti 

tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum.
35

 

d. Metode observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
36

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penggunaan 

media audio visual dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Disamping itu observasi juga digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai keadaan geografis madrasah, kondisi madrasah, dan fasilitas 

yang ada di madrasah. 

8. Instrumen Penelitian 

a. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap guru kelas IV dan beberapa 

siswa kelas IV. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah 
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pedoman wawancara yang dilakukan untuk mengetahui pendapat 

tentang pembelajaran menggunakan audio visual. 

Wawancara ini diberikan peneliti terhadap beberapa siswa 

tertentu. Adapun isinya mengenai aktifitas, tanggapan dan respon 

siswa terhadap penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. Wawancara ini dilakukan setelah pelajaran 

sudah selesai atau di luar jam pelajaran. 

b. Butir-butir Soal 

Instrumen yang digunakan dalam tes untuk mengukur prestasi 

belajar adalah butir-butir soal Ilmu Pengetahuan Alam. Soal diberikan 

kepada siswa pada setiap akhir siklus. 

Tes merupakan serangkaian tugas atau pertanyaan-pertanyaan 

atau latihan lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Data tentang prestasi belajar dapat diperoleh 

dari tes tersebut. 

c. Dokumentasi Foto 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data hasil 

observasi. Dokumen yang digunakan berupa RPP, LKS, daftar 

kelompok siswa, daftar nilai siswa dan foto kegiatan pembelajaran. 

Dokumentasi foto digunakan untuk memberikan gambaran secara 

lebih nyata mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan 

suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung. 
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d. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk melakukan pengamatan 

dan pencatatan terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

menggunakan media audio visual yang berupa pernyataan atas gejala 

yang akan diamati dan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data 

mengenai keadaan geografis madrasah, kondisi madrasah, dan fasilitas 

yang ada di madrasah. 

9. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, kemudian 

data dianalisis berdasarkan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif.  

Data yang digunakan kemudian dianalisis melalui beberapa tahap 

yaitu:  

a. Reduksi Data 

Tahap ini dilakukan untuk merangkum data, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting serta menghapus data-data yang tidak 

penting dari observasi, wawancara dan dekomentasi. 

b. Display Data 

Analisis data tes prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa 

terhadap penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dianalisis dengan prosentase terhadap hasil tes 

dengan rumusan sebagai berikut: 
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Keterangan :  

F = Frekuensi yang sedang di cari persentasenya 

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P  = Angka persentase 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang 

disusun secara sistematis sebagaimana tercermin pada sistematika berikut: 

Bab I pendahuluan, adalah memuat tentang persoalan teknis 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, hipotesis, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, menyajikan uraian tentang gamabaran umum MI 

Muhammadiyah Serangrejo. Aspek-aspek yang dikemukakan meliputi: 

letak geografis, sejarah singkat berdirinya MI Muhammadiyah 

Serangrejo., visi dan misi MI Muhammadiyah Serangrejo., tujuan dan 

target, struktur organisasi dan daftar inventaris MI Muhammadiyah 

Serangrejo.  

Bab III, berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MI Muhammadiyah Serangrejo, 

tingkat prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam   di kelas IV dengan media audio visual dan faktor yang 
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mempengaruhi meningkatnya kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam MI Muhammadiyah Serangrejo tahun pelajaran 2013/2014. 

Bab IV penutup, bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo sebelum 

menggunakan media audio visual sangatlah kurang. Masih banyak siswa 

yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal sebesar 70 . 

2. Penerapan pembelajaran IPA di kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

menggunakan media audio visual pada materi perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan dilakukan 2 siklus. Pada siklus I 

materi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan dengan 

menggunakan media audio visual dilanjutkan dengan diskusi dan 

mengerjakan soal-soal post test sedangkan pada siklus kedua materi yang 

diajarkan Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan juga 

dilanjutkan diskusi dan mengerjakan soal-soal post tes. 

3. Prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo dengan 

menggunakan media audio visual pada mata pelajaran IPA dapat 

ditingkatkan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan nilai 

rata-rata dan prosentase ketuntasan belajar, pada pra penelitian 

prosentase ketuntasan belajar 28%, pada siklus I yaitu 83%, siklus II 
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yaitu 100%. Peningkatan nilai dapat terlihat jelas dan mengalami 

peningkatan.  

B. Saran-saran 

1. Kepada Madrasah 

Pihak madrasah  sebaiknya senantiasa meningkatkan kualitas 

pendidikan,  baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang ada maupun sarana prasarana pendukung pembelajaran seperti 

penambahan LCD, CD pembelajaran sehingga pembelajaran bisa 

berlangsung lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Kepada peneliti berikutnya 

Dalam penelitian selanjutnya supaya lebih mengembangkan 

penggunaan media audio visual dalam mata pelajaran dan materi lain 

dan media pembelajarannya dibuat lebih menarik dan inovatif 

sehingga lebih menarik perhatian dan motivasi siswa. 

3. Kepada guru   

Guru sebaiknya selalu berinovasi  dalam memodifikasi strategi 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa untuk 

mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Penggunaan media audio 

visual merupakan salah satu media yang dapat menarik perhatian dan 

meningkatkan motivasi siswa, pembelajaran lebih efektif dan 

menyenangkan serta lebih bervariasi  sehingga membantu siswa dalam 

belajar. Selain itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan  kehadirat Allah SWT 

yang melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini bermanfaat. 

Amin.  
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WAWANCARA DENGAN GURU KELAS IV 

(Sebelum PTK) 

 

Nama   : Sumarsih, S.Pd.I 

Tanggal : 3 April 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Apa metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Dalam pembelajaran IPA saya menjelaskan materi dengan metode 

ceramah yang kadang-kadang ditengah penjelasan materi, saya selingi 

dengan tanya jawab agar pembelajaran lebih komunikatif dan perhatian 

siswa lebih terfokus.  

2. Apa media yang ibu gunakan dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Media yang saya gunakan adalah apa yang ada di lingkungan 

madrasah. Saya tidak mesti menggunakan media pembelajaran.  

3. Bagaiamana motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran IPA? 

Jawab : Sebagian besar siswa kurang bersemangat, cepat bosan dan anak 

sering bicara sendiri/ramai saat saya menjelaskan pelajaran IPA. 

4. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

Jawab : Prestasi belajar siswa baru sedikit yang bisa mencapai KKM . Anak-

anak cepat lupa materi yang diajarkan pada pembelajaran sebelumnya.  
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WAWANCARA DENGAN GURU KELAS IV 

(Sesudah PTK) 

 

Nama   : Sumarsih, S.Pd.I 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Apa metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Dalam pembelajaran IPA saya menjelaskan materi dengan metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

2. Apa media yang ibu gunakan dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Saya mencoba menggunakan media audio visual 

3. Bagaiamana motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran IPA? 

Jawab : Ternyata anak-anak lebih bersemangat mengikuti pelajaran dengan 

media audio visual. 

4. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

Jawab : Alhamdulillah ada peningkatan hasil prestasi belajar siswa dan 

KKM yang ditetapkan dapat tercapai. 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama   : NADIA HAFSAH FITRIANA 

Tanggal : 4  Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Lebih menarik jika pembelajaran IPA jika menggunakan media audio 

visual. Saya bisa melihat peristiwa alam lewat media itu dan tidak cepat bosan 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Aku lebih paham materi IPA jika dengan audio visual 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Ya, guru memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan 

dengan audio visual. 

4. Bagaimana keaktifan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : dengan media audio visual aku menjadi lebih aktif dan suka bertanya 

dengan guru 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab :Aku menjadi lebih semangat dan senang jika dengan audio visual 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama  : ADITYA PUTRA ARIZKA 

Tanggal : 13  Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Dengan audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Saya kurang faham dengan film itu karena gambarnya cepat ganti 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : memberikan penjelasan 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : aku mendengarkan saja 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : lebih semangat  
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama  : AYUN MAGHFIROH 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Menarik dengan media audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Sangat paham 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Ya, memberikan penjelasan 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : Ya, saya menjadi aktif 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : Saya sangat bersemangat mengikuti pelajaran dengan menggunakan 

audio visual film 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama  : FADILAH AYU QODARIYATUN 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Lebih menarik dengan media audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Paham 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Ya 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : Ya, saya suka bertanya 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : Saya lebih senang mengikuti pembelajaran dengan audio visual film 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama   : M. YUSUF PRATAMA 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Lebih menarik dengan media audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Paham 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Memberikan 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : Saya lebih suka bertanya 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : Saya lebih senang mengikuti pembelajaran 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama   : PUTRI DIYAH ANINDITA 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Menarik pembelajaran IPA dengan media audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Paham 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Ya 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : Saya sangat aktif 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikut pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : Saya lebih senang mengikuti pembelajaran 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Nama  : MUHAMMAD RIDWAN 

Tanggal : 13 Mei 2014  

Tempat : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

 

1. Menurut kamu menarik manakah pembelajaran IPA dengan media audio visual 

dengan media yang lain? 

Jawab : Menarik dengan media audio visual 

2. Pahamkah kamu materi IPA yang disampaikan dengan media audio visual? 

Jawab : Paham 

3. Apakah gurumu memberikan penjelasan setelah materi IPA disampaikan dengan 

media audio visual? 

Jawab : Ya 

4. Bagaimana keaktivan kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA? 

Jawab : Saya lebih aktif 

5. Bagaimana motivasi kamu ketika mengikuti pembelajaran IPA dengan media 

audio visual? 

Jawab : Saya lebih senang mengikuti pembelajaran dengan liat LCD 
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Catatan Lapangan 1 

Metode pengumpulan data : Pengamatan 

Hari/tanggal :  Rabu, 4 Mei 2014 

Jam  :  09.35 s.d 10.45 WIB 

Lokasi  : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

Hasil Pengamatan : 

1. Sebagian siswa masih malu untuk menjawab pertanyaan dan bertanya.  

2. Siswa antusias untuk belajar dengan menggunakan media audio visual 

3. Suasana hening ketika memperhatikan pembelajaran dengan media audio visual 

4. Saat diskusi ada sebagian siswa yang mengobrol 

5. Siswa masih malu-malu dan takut untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

sehingga terjadi saling lempar siapa yang mau menjadi wakil kelompok untuk 

tampil ke depan. 

6. Guru belum dapat mengelola waktu dengan baik. 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 

Catatan Lapangan 2 

Metode pengumpulan data : Pengamatan 

Hari/tanggal :  Rabu, 13 Mei 2014 

Jam  :  09.35 s.d 10.45 WIB 

Lokasi  : Kelas IV MI Muhammadiyah Serangrejo 

Hasil Pengamatan : 

1. Siswa sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari guru dan bertanya.  

2. Pembelajaran dengan media audio visual membuat suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan dan menyegarkan 

3. Siswa antusias mengikuti diskusi kelompok. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DI SEKOLAH DASAR 

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Serangrejo 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2  x 35 menit 

4 Mei 2014 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. KOMPETENSI DASAR 

     10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. 

                      ( angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut ) 

C. INDIKATOR 

1. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik . 

        ( angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang laut ) 

2. Jujur dalam menyebutkan berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan 

perhatian (respect ), Tekun ( diligence ) , 

Jujur ( fairnes )  dan  Ketelitian ( 

carefulness) 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

              - Melalui diskusi, Tanya jawab dan penugasan siswa dapat : 

               1.  Menjelaskan pengaruh angin, hujan, sinar matahari, dan gelombang laut             

                    terhadap   lingkungan. 
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E. MATERI PEMBELAJARAN ( MATERI POKOK ) 

              Penyebab perubahan lingkungan fisik  

F. METODE PEMBELAJARAN 

1.    Diskusi. 

2.   Tanya Jawab 

3.    Penugasan  

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi dengan bertanya jawab tentang cuaca hari itu. 

 Contoh : Bagaimana cuaca hari ini ? 

 Siswa menjawab berdasarkan opini mereka 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengaruh angin, 

hujan, sinar matahari, dan gelombang laut   terhadap   lingkungan 

2. Inti 

a. Dengan bimbingan guru siswa membentuk kelompok masing-masing 4/5 

anak. 

b. Siswa memperhatikan tayangan tentang faktor penyebab perubahan 

lingkungan melalui LCD 

c. Siswa berdiskusi tentang pengaruh faktor penyebab perubahan lingkungan 

terhadap   daratan. 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

e. Guru dan siswa melakukan pembahasan hasil diskusi. 

3.  Penutup 

a. Siswa melakukan refleksi tetang makna pembelajaranbagi kehidupan sehari- 

hari.     

b. Menyimpulkan tentang faktor penyebab perubahan lingkungan terhadap  

daratan. 

c.  Mencatat kesimpulan 

d.  Siswa mengerjakan tes tertulis 

e.  Pemberian tugas / PR  

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Pengamatan ( Proses hasil belajar ) 
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2. Tes Tertulis. 

3.  Penilaian  

a. Tertulis  

Pedoman penskoran 

Jenis soal Jumlah soal Bobot Skor maksimal 

Isian 10 2 10 

    

 

          b. Kinerja 

       Guru mengamati seluruh kegiatan siswa dan mencatat hasil analisisnya dalam tabel. 

No Nama Keaktifan Kecermatan Kerapian Ketuntasan Perolehan 

       

       

       

 

I.  ALAT DAN BAHAN 

1. Alat : 

a. CD Pembelajaran 

b. LCD 

c. Laptop 

2.  Sumber bahan  : 

a. Buku Sain untuk Sekolah Dasar Kelas IV 

b. Buku BSE IPA kelas IV 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Serangrejo, 3 Mei 2013 

 

Guru Kelas IV 
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RINI ASTUTI, S.Pd, M.Pd 

NIP. 197203042002122003 

SUMARSIH, S.Pd.I 

NIP. 197411292005012002 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Serangrejo 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 JP ( 2 X 35 menit) 

13 Mei 2014 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

       Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. KOMPETENSI DASAR 

        10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan ( erosi,                

                 abrasi,  banjir, dan tanah longsor ) 

C. INDIKATOR 

     1. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. 

     2. Cerdas dalam menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap    

         daratan.  

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan 

perhatian (respect ), Tekun ( diligence ) , 

Jujur ( fairnes )  dan  Ketelitian ( 

carefulness) 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

      Melalui diskusi, Tanya jawab, dan penugasan siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. 

E. MATERI PEMBELAJARAN ( MATERI POKOK ) 

Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan dan pencegahannya 
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F.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Tanya Jawab      

2. Diskusi 

3. Penugasan 

G.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi dengan  tanya jawab tentang faktor penyebab perubahan lingkungan      

terhadap daratan.     

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengaruh      

perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

2. Inti  

a. Dengan bimbingan guru siswa membentuk kelompok masing-masing 4/5 anak. 

b. Siswa memperhatikan tayangan tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan melalui LCD 

c. Siswa berdiskusi tentang tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan  

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

e. Guru dan siswa melakukan pembahasan hasil diskusi. 

3.  Penutup 

a. Siswa melakukan refleksi tetang makna pembelajaranbagi kehidupan sehari-hari.   

b. Menyimpulkan tentang faktor penyebab perubahan lingkungan terhadap  

daratan. 

c. Mencatat kesimpulan 

d. Siswa mengerjakan tes tertulis 

e. Pemberian tugas / PR  

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Pengamatan ( proses hasil belajar ) 

2. Tes tertulis (terlampir) 

3.  Penilaian  

a. Tertulis  
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Pedoman penskoran 

Jenis soal Jumlah soal Bobot Skor maksimal 

Isian 10 2 10 

        

         b. Kinerja 

      Guru mengamati seluruh kegiatan siswa dan mencatat hasil analisisnya dalam   

      tabel. 

No Nama Keaktifan Kecermatan Kerapian Ketuntasan Perolehan 

       

       

       

  

I. ALAT DAN SUMBER BAHAN 

1. Alat : 

a. CD Pembelajaran 

b. LCD 

c. Laptop 

 

2.  Sumber Bahan :  

a. Buku Sain untuk Sekolah Dasar Kelas IV 

b. Buku BSE IPA kelas IV 

      

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Serangrejo, 12 Mei 2014 

 

Guru Kelas IV 
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RINI ASTUTI, S.Pd, M.Pd 

NIP. 197203042002122003 

SUMARSIH, S.Pd.I 

NIP. 197411292005012002 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN  

MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 

 

Nama Guru   : Sumarsih  Hari/tanggal  : Rabu, 4 Mei 2014 

Kelas/Semester : IV/2   Siklus   : I 

Kompetensi Dasar : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan  

  fisik.  ( angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut ) 

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 

berdasarkan pengamata yang anda lakukan! 

No 
Aspek yang diamati Ya 

Tida

k 
Ket 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa    

1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal    

 a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab 

salam 

√   

 b. Berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

b. Berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

√   

 c. Guru melakukan 

presensi 

c. Siswa memperhatikan √   

 d. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

d. Siswa memperhatikan  √ Sebagian 

siswa 

tidak 

memperha

tikan 

 e. Guru melakukan 

apersepsi 

e. Siswa memperhatikan 

dan bertanya 

 √ Hanya 

sebagian 

siswa 

yang 

bertanya 

2 Kegiatan Inti : Kegiatan Inti :    

 a. Guru menjelaskan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

a. Siswa memperhatikan 

dan bertanya jika ada 

yang kurang jelas 

 √ Hanya 

sebagian 

siswa 

yang 

memperha

tikan 

 b. Guru membagi 

kelompok 

b. Siswa memperhatikan 

dan mulai berkumpul 

dengan kelompoknya 

√   

 c. Guru menayangkan 

materi pembelajaran 

dengan menggunakan 

LCD 

c. Siswa memperhatikan √   
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 d. Guru menjelaskan 

cara berdiskusi 

d. Siswa memperhatikan 

dan bertanya apabila 

belum jelas 

√   

 e. Guru memantau dan 

membimbing jalannya 

diskusi 

e. Siswa melakukan 

diskusi 

√  Sebagian 

siswa 

tidak 

berperan 

aktif 

dalam 

kelompok 

 f. Guru meminta setiap 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusinya 

f. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

√   

 g. Guru membahas hasil 

diskusi bersama siswa 

g. Siswa bertanya dan 

menjawab tentang 

hasil diskusi 

√   

3 Penutup Penutup √   

 a. Guru memandu 

refleksi siswa 

a. Siswa melakukan 

refleksi 

√   

 b. Guru menyimpulkan 

materi kegiatan 

pembelajaran 

b. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

√   

 c. Guru meminta siswa 

mencatat kesimpulan  

c. Siswa mencatat 

kesimpulan 

√   

 d. Guru melakukan 

evaluasi 

d. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

√   

 e. Doa Penutup e. Doa Penutup √   

 f. Guru mengucap Salam 

Penutup 

f. Siswa menjawab 

salam 

√   

 

 Observer 

 

 

 

 

Nur  Wachidatul Asmak, S.Ag 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN  

MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 

 

Nama Guru   : Sumarsih  Hari/tanggal  : Rabu, 13 Mei 2014 

Kelas/Semester : IV/2   Siklus   : II 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap         

                                             daratan (erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor) 

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 

berdasarkan pengamata yang anda lakukan! 

No 
Aspek yang diamati Ya 

Tida

k 
Ket 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa    

1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal    

 a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam √   

 b. Berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

b. Berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

√   

 c. Guru melakukan 

presensi 

c. Siswa memperhatikan √   

 d. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

d. Siswa memperhatikan √   

 e. Guru melakukan 

apersepsi 

e. Siswa memperhatikan dan 

bertanya 

√   

2 Kegiatan Inti : Kegiatan Inti :    

 a. Guru menjelaskan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

a. Siswa memperhatikan dan 

bertanya jika ada yang 

kurang jelas 

√   

 b. Guru membagi 

kelompok 

b. Siswa memperhatikan dan 

mulai berkumpul dengan 

kelompoknya 

√   

 c. Guru menayangkan 

materi pembelajaran 

dengan menggunakan 

LCD 

c. Siswa memperhatikan √   

 d. Guru menjelaskan cara 

berdiskusi 

d. Siswa memperhatikan dan 

bertanya apabila belum 

jelas 

√   

 e. Guru memantau dan 

membimbing jalannya 

diskusi 

e. Siswa melakukan diskusi √   

 f. Guru meminta setiap 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

f. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

√   
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diskusinya 

 g. Guru membahas hasil 

diskusi bersama siswa 

g. Siswa bertanya dan 

menjawab tentang hasil 

diskusi 

√   

3 Penutup Penutup √   

 a. Guru memandu refleksi 

siswa 

a. Siswa melakukan refleksi √   

 b. Guru menyimpulkan 

materi kegiatan 

pembelajaran 

b. Siswa bersama guru 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

√   

 c. Guru meminta siswa 

mencatat kesimpulan  

c. Siswa mencatat 

kesimpulan 

√   

 d. Guru melakukan 

evaluasi 

d. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

√   

 e. Doa Penutup e. Doa Penutup √   

 f. Guru mengucap Salam 

Penutup 

f. Siswa menjawab salam √   

 

 Observer 

 

 

 

 

Nur  Wachidatul Asmak, S.Ag 
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SOAL POST TEST SIKLUS I 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan di bumi adalah.... 

2. Udara yang mengalir dari daerah dingin ke daerah panas disebut.... 

3. Nelayan berangkat mencari ikan ke tengah laut dengan perahu layar,  

memanfaatkan bertiupnya angin.... 

4. Banyaknya air hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu 

dinamakan.... 

5. Hujan yang turun terus-menerus dapat mengakibatkan bencana.... 

6. Petani di daerah tadah hujan memanfaatkan air hujan untuk.... 

7. Gelombang air laut dimanfaatkan untuk olah raga.... 

8. Tumbuhan memanfaatkan sinar matahari untuk.... 

9. Sinar matahari dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada kulit manusia yang 

disebut.... 

10. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada generator sehingga 

menghasilkan energi.... 
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SOAL POST TEST SIKLUS II 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Pengikisan tanah akibat terjangan air disebut.... 

2. Erosi yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi.... 

3. Untuk mencegah terjadinya erosi di daerah pegunungan, maka pada tanah yang 

miring dibuat.... 

4. Untuk melestarikan hutan maka dilakukan penebangan secara.... 

5. Pengikisan pantai akibat terjangan gelombang air laut disebut.... 

6. Abrasi dapat dicegah dengan cara menanam tanaman ...di tepi pantai. 

7. Abrasi di pantai yang berbatu karang menyebabkan terjadinya.... 

8. Panas matahari yang mengenai permukaan bumi dapat membawa  

bencana .... 

9. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh angin disebut.... 

10. Peristiwa korasi dapat menyebabkan..... 
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PRESTASI BELAJAR SISWA MI MUHAMMADIYAH SERANGREJO 

KELAS  :  IV 

MATA PELAJARAN : IPA 

NO. NAMA 

Nilai 

Pra 

Penelitian 
Siklus I Siklus II 

1 Achmad Syarifudin 65 70 75 

2 Aditya Putra Arizka 50 60 70 

3 Ayun Maghfiroh 80 80 85 

4 Era Agustina 60 65 75 

5 Fadilah Ayu Qodariyatun 85 85 100 

6 Fatimah Azzahra 65 70 80 

7 Herlin Martuti 65 70 72 

8 Ismail Febri Windriyono 65 70 80 

9 M. Yusup Pratama 67 70 80 

10 Muhammad Anfal Rifa'i 67 75 85 

11 Muhammad Zahrul Anam 70 75 90 

12 Nadia Hafsah Fitriana 80 90 100 

13 Putri Dyah Anindita 80 85 90 

14 Rido Oliq 60 70 75 

15 Syarifah Muhtarohmah 67 80 85 

16 Yuliana Triasari 55 60 75 

17 Muhammad Ridwan 65 70 77 

18 Okta Puspita Nindiaz 67 75 80 

Jumlah 1.213 1.305 1.474 

Rata-rata 67,39 72,50 82,00 

Nilai tertinggi 85 90 100 
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Nilai terendah 50 60 70 

 

Suasana Pembelajaran IPA Dengan Media Audio Visual 
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Suasana Diskusi Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan Presentasi hasil diskusi kelompok 
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Siswa sedang memperhatikan penjelasan guru 

Pada saat guru memberikan penguatan materi 
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CURRICULUM VITAE 

Nama    : Sumarsih 

Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 29 November 1974 

Alamat    : Kranggan Kulon  Ped. IX Kranggan  Galur  

  Kulon Progo 

Nama Orang Tua  : 

Ayah    : Kerto Utomo 

Ibu    : Djemijem 

Riwayat Pendidikan  : 

1. SD Negeri Nomporejo I   :  lulus 1987 

2. SMP Negeri Brosot     :  lulus 1990 

3. MAN Yogyakarta I     :  lulus 1993 

4. D.II. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  :  lulus 2001 

5. STIT Muhammadiyah Wates    :  lulus 2009 

Riwayat Pekerjaan  : 

1. Guru Kelas SD Muhammadiyah Brosot  ( 2000 s.d 2005 ) 

2. Guru Pendidikan Agama Islam  SD Negeri Banjarharjo Kalibawang (2005 s.d 

2007) 

3. Guru Kelas MI Muhammadiyah Serangrejo Wates (2007 s.d sekarang) 
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