
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perananya di masa yang 

akan datang. Pendidikan merupakan kebutuhan semua masyarakat Indonesia baik 

di pelosok desa maupun perkotaan. Pendidikan selalu mengalami perubahan, 

perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan disegala bidang 

kehidupan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 

1 ayat 1, dinyatakan bahwa 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 

(Depdiknas, 2003:1). Menurut Barnadib (dalam Wasitohadi 2014:50) memandang 

pendidikan sebagai fenomena utama dalam kehidupan manusia dimana orang 

yang telah dewasa membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk 

menjadi dewasa. Pendidikan dalam arti luas semacam itu, telah ada sejak manusia 

ada. Sejak awal mula kehidupannya, manusia sudah melakukan tindakan 

mendidik atas dasar pengalaman, bukan berdasarkan teori bagaimana sebaiknya 

mendidik. Dalam hal ini, pendidikan menunjuk pada pendidikan pada umumnya, 

yaitu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum. 

Belajar mengajar merupakan dua konsep yang hanya dapat dibedakan 

tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.Kedua kegiatan tersebut 

terpadu dalam suatu kegiatan yang disebut interaksi belajar mengajar. 

Keseluruhan proses pendidikan kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Trianto (2011:23) 

mengemukakan bahwabelajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi 

melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya 

atau karekteristik seseorang sejak lahir. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 
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dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di dalamnya memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, 

dan ekonomi. Karena luasnya cakupan materi  IPS, dan keterbatasan  yang 

dimiliki manusia, model pembelajaran menjadi perantara digunakan untuk 

mempelajari hal yang  luas  itu  di  dalam  kelas.  Menurut Supardi (2011:182) 

mengemukakan bahwa pendidikan IPS di sekolah adalah suatu penyederhanaan 

disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang di 

organisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. 

Menurut Sapriya (2012:11) mendefinisikan pendidikan IPS dalam dua jenis, yaitu 

pendidikan IPS untuk persekolahan dan pendidikan IPS untuk perguruan tinggi 

sebagai berikut: “Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu 

pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora, serta kegitan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sementara 

pendidikan IPS untuk perguruan tinggi yaitu pendidikan IPS adalah seleksi dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan”.  

Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas IV yang didalamnya dimuat 

materi pembelajaran yang menuntut guru untuk bekerja keras dalam 

mengajarkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan selama ini guru sudah 

melakukan berbagai cara dan pendekatan serta metode, antara lain: Metode 

ceramah, Tanya jawab, latihan, diskusi kelompok bahkan metode demonstrasi. 

Namun pada studi pendahuluan yang penulis lakukan di SDN 655 Tirowali 

penulis melihat siswa kelas IV tidak semuanya aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPS hasil yang dicapai belum maksimal, karena pada saat 

pembelajaran berlangsung minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

masih rendah, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala siswa sebagai berikut:  

1) Kurang senang terhadap terhadap objek yang menjadi sasaran  

2) Kurang tertarik terhadap pembelajaran.  

3) Kurangnya kemauan siswa untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan  

4) Apabila guru bertanya tidak ada yang menjawab.  
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Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas IV 

SDN 655 Tirowali perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru harus kreatif dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

Minat merupakan suatu aspek psikis yang mendorong siswa untuk 

melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Sesungguhnya setiap siswa 

sudah tertanam minat masing-masing, namun kadang-kadang minat sering kali 

terpendam jika tidak mendapat rangsangan dari berbagai komponen yang 

mempengaruhinya. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dalam 

minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Elizabeth Hurlock (dalam 

Susanto, 2013:444), ada tujuh ciri minat belajar sebagai berikut:  

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental  

b. Minat tergantung pada kegiatan belajar 

c. Perkembangan minat mungkin terbatas 

d. Minat tergantung pada kesempatan belajar 

e. Minat dipengaruhi oleh budaya 

f. Minat berbobot emosional 

g. Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, 

maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 

Media audio visual adalah media yang dapat diterapkan dalam proses 

belajar. Asyhar (2011:45) menyatakan bahwa media audio visual adalah jenis 

media yang digunakan dalam suatu proses atau kegiatan, pesan dan informasi 

yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal 

yang mengandalkan indra penglihatan maupun pendengaran. Informasi yang 

disampaikan lewat media seperti pesan secara lisan maupun tulisan yang 

melibatkan pengelihatan dan pendengaran, adapun contoh media audio visual 

yaitu film, video, maupun serial TV. 

Alasan menggunakan media audio visual ini karena dapat membantu 

dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan materi 

yang disampaikan seperti pembelajaran mengenai pahlawan tidak mungkin 

seorang siswa dapat langsung membayangkan kejadian-kejadian yang terjadi 
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dimasa lalu yang mengakibatkan bergugurnya para pahlawan tanpa 

memperlihatkan kisahnya kepada siswa dengan media video atau gambar. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Meningkatkan Minat Belajar IPS dengan Menggunakan Media 

Audio Visual Tema 5 Pahlawanku Kelas IV SDN 655 Tirowali Kabupaten 

Luwu”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peningkatan minat belajar 

siswa dengan menggunakan media audio visual pada mata pelajaran IPS kelas IV 

SDN 655 Tirowali?” 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa 

dengan menggunakan media audio visual pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 

655 Tirowali. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis memberikan wawasan dan masukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan menjadikan 

peserta didik lebih serius dan saksama dalam melaksanakan belajar mengajar 

khususnya mata pelajaran IPS. 

b. Guru  

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru-guru di SD/MI dalam pemilihan 

model pembelajaran yang tepat guna meningkatkan minat dan prestasi pada mata 

pelajaran IPS. 

c. Sekolah 
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Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Minat belajar 

a. Pengertian minat belajar 

Minat belajar menurut Qomariah, dkk (2016:42) merupakan perasaan suka 

atau ketertarikan siswa terhadap pelajaran sehingga mendorongnya untuk 

mempelajari dan menguasai pengetahuan serta pengalaman dengan ditunjukkan 

melalui partisipasi dan keaktifan dalam mencari pengetahuan dan pengalaman 

tersebut. Oleh karena itu, minat belajar akan mendorong siswa untuk belajar lebih 

baik lagi dengan adanya ketertarikan atau suka pada pelajaran sehingga memiliki 

inisiatif untuk terus belajar dan merasa sangat bermanfaat baginya. Kegiatan 

belajar mengajarakan berjalan secara efektif dan efisien jika siswa memiliki minat 

yang tinggi untuk belajar.  

Menurut Susanto (2013:57-58) minat belajar adalah kecenderungan atau 

rasa ingin tahu individu dalam belajar. Minat belajar adalah proses atau aktivitas 

yang dilakukan seseorang yang membuat siswa memiliki ketertarikan dengan 

sesuatu ketika proses belajar mengajar. Minat timbul tidak secara tiba-tiba atau 

spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada 

waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa minat akan selalu terkait dengan 

persoalan kebutuhan dan keinginan. Minat belajar siswa erat hubungannya dengan 

kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi, factor keturunan 

dan pengaruh eksternal atau lingkungan. Minat atau dorongan dalam diri siswa 

terkait dengan apa dan bagaimana siswa dapat mengaktualisasikan dirinya melalui 

belajar. Menurut Crow & crow (dalam Syardiansyah, 2016:444) mengatakan 

bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk 

menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan 

konsep diri atau identifikasi, factor keturunan dan pengaruh eksternal atau 
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lingkungan. Minat atau dorongan dalam diri siswa terkait denganapa dan 

bagaimana siswa dapat mengaktualisasikan dirinya melalui belajar. 

 
b. Fungsi minat belajar 

Minat belajar berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat 

hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah lakus ehari-hari. 

Menurut Hidayat (2013:88), Minat berhubungan erat dengan sikap 

kebutuhan seseorang dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Anak yang berminat terhadap sebuah 

kegiatan baik permainan maupun pekerjaan akan berusaha lebih keras untuk 

belajar dibandingkan anak yang kurang berminat. 

2) Minat memengaruhi bentuk intensitas apresiasi anak. Ketika anak mulai 

berpikir tentang pekerjaan mereka dimasa yang akan datang, semakin besar 

minat mereka terhadap kegiatan di kelasa tau diluar kelas yang mendukung 

tercapainya aspirasi itu. 

3) Menambah kegairahan pada setiap kegiatan yang ditekuni seseorang. Anak 

yang berminat terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan, pengalaman mereka 

jauh lebih menyenangkan dari pada mereka yang merasa bosan. 

 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

Faktor- faktor yang mempengaruhi agar siswa memiliki minat untuk 

belajar, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan minat. Guru harus selalu 

berusaha membangkitkan minat siswa agar pembelajaran menyenangkan, 

sehingga siswa dapat mencapai hasil yang baik. Menurut Djamarah (dalam 

Syardiansyah 2016:444), indikator minat belajar yaitu rasa suka/senang, 

pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan adanya kesadaran untuk 

belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan 

perhatian. Sedangkan menurut Slameto (dalam Syardiansyah 2016:444) terdapat 

beberapa indikator minat belajar yaitu: perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, 

dan keterlibatan siswa. Minat belajar seseorang tidaklah selalu stabil, melainkan 

selalu berubah. Olehnya itu perlu diarahkan dan dikembangkan kepada sesuatu 



8 
  

 
 

pilihan yang telah ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu, 

yaitu 

1) Faktor intern adalah sama yang ada pada diri seseorang baik jasmani maupun 

rohani, fisik maupun psikis.  

2) Faktor ekstern adalah semua faktor yang ada diluar individu: keluarga, 

masyarakat dan sekolah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar tidak hanya berasal dari dalam diri siswa akan tetapi 

terdapat pula dari luar diri siswa atau yang disebut factor eksternal. 

Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam 

dan luar diri siswa.  

Faktor dorongan dari dalam muncul dari dirinya sendiri. Sedapat mungkin 

guru harus memunculkan dorongan dari dalam diri siswa pada saat pembelajaran 

misalnya mengaitkan pembelajaran dengan kepentingan atau kebutuhan siswa. 

Faktor luar misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, sistem pemberian 

umpan balik, dan sebagainya. Faktor- faktor dari diri siswa mencakup kecerdasan, 

strategi belajar, motivasi, minat belajar dan sebagainya.  

Faktor dorongan dari dalam muncul dari dirinya sendiri. Sedapat mungkin 

guru harus memunculkan dorongan dari dalam diri siswa pada saat pembelajaran 

misalnya mengaitkan pembelajaran dengan kepentingan atau kebutuhan siswa. 

Faktor luar misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, sistem pemberian 

umpan balik, dan sebagainya. Faktor- faktor dari diri siswa mencakup kecerdasan, 

strategi belajar, motivasi, minat belajar dan sebagainya. Adapun beberapa faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa sebagai berikut: 

1) Motivasi, dimana motivasi merupakan pendorong satu usaha yang disadari 

untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

2) Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terutama, karena 

sebagian besar kehidupan siswa berada dalam lingkungan keluarga. Keluarga 

terutama orang tua sudah sewajarnya memelihar ada membimbing anak dengan 

penuh kasih sayang. Orang tua berperan dalam menentukan hari depan 

anaknya. Secara fisik supaya anak- anaknya bertumbuh sehat. Secara mental 

anak-anak bertumbuh cerdas. Dalam hal ini berarti orang tua perlu 
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memberdorongan agar timbul minat belajar agar anaknya cerdas. Orang tua 

pendidikan dan perhatian sesuai dengan perkembangan anaknya. Kewajiban 

dan tanggung jawab yang ada pada orang tua untuk mendidik anakd atang 

dengan sendirinya. Kasih sayang yang ada pada orang tua adalah kasih sayang 

yang sejati. Dengan demikian keluarga dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik. Keadaan keluarga serta keadaan rumah juga mempengaruhi 

minat seorang peserta didik. Suasana keluarga tenang,damai, tentram dan 

menyenangkan akan mendukung minat siswa dalam belajar dirumah. 

3) Peranan Guru. Guru merupakan agen pembaharuan. Guru sebagai fasilitator 

pembelajaran, guru menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi 

kemudahan bagi siswa untuk belajar. Guru memahami karakteristik unik dan 

berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat khusus dari masing- 

masing peserta didik yang memiliki minat dan potensi yang perlu diwujudkan 

secara optimal.  

4) Sarana dan Prasarana, fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah sangat 

mendukung minat belajar siswa sebaliknya kurangnya fasilitas yang tersedia 

membuat siswa kurang berminat belajar.  

5) Teman Pergaulan, teman pergaulan baik disekolah maupun di lingkungan 

tempat tinggal juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Jika teman 

pergaulan memiliki minat belajar dan motivasi yang tinggi dalam belajar, maka 

minat teman yang lainya juga dapat mempengaruhinya 

6) Mass Media berbagai macam mass media seperti: televisi, radio, vidio visual 

serta media cetak lain seperti buku-buku bacaan, majalah dan surat kabar juga 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa yaitu motivasi, kelurga, 

peranan guru, sarana dan prasarana, teman bergaul dan media massa. 

d. Indikator minat belajar 

Indikator minat belajar menurut oleh Djamarah (dalam Syardiansah 

2016:50) terdiri dari, 1) Perasaan senang terhadap suatu kegiatan tanpa paksaan 

untuk mempelajarinya, 2) Ketertarikan siswa pada kegiatan atau bisa berupa 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri, 3) Perhatian siswa dengan 
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melakukan konsentrasi atau aktivitas terhadap pengamatan tertentu, dan 4) 

Keterlibatan siswa pada suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut senang 

untuk belajar dan merasa tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan 

pembelajaran yang diberikan. Istiqomah, dkk (2013:109) menjelaskan bahwa 

salah satu yang dapat meningkatkan minat belajar siswa adalah penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat. Misalnya, guru memanfaatan penggunaan 

internet didalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diupayakan terobosan 

pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar. 

Minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator sebagaimana yang 

disebutkan oleh (Slameto, 2010:130) yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian 

dalam belajar, motivasi belajar dan pengetahuan. Ketertarikan untuk belajar 

diartikan apabila seseorang yang berminat terhadap suatu pelajaran maka ia akan 

memiliki perasaan ketertarikan terhadap pelajaran tersebut. Ia akan rajin belajar 

dan terus memahami semua ilmu yang berhubungan dengan bidang tersebut, ia 

akan mengikuti pelajaran dengan penuh antusias dan tanpa ada beban dalam 

dirinya. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap 

pengamatan, pengertian atau pun yang lainnya dengan mengesampingkan hal lain 

dari pada itu. Jadi siswa akan mempunyai perhatian dalam belajar, jika jiwa dan 

pikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari. Motivasi merupakan suatu usaha 

atau pendorong yang dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar 

dan mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian tujuan yang diharapkan 

dalam situasi interaksi belajar. Pengetahuan diartikan bahwa jika seseorang yang 

berminat terhadap suatu pelajaran maka akan mempunyai pengetahuan yang luas 

tentang pelajaran tersebut serta bagaimana manfaat belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Ningsih (Nurhasanah & Sobandi 2016) indicator merupakat alat 

pemantau yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Kaitannya dengan 

minat belajar siswa adalah sebagai alat pemantau yang dapat memberikan 

petunjuk kearah minat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa indiktor siswa 

yang memiliki minat belajar yang tinggi dapat dikenali melalui proses belajar di 

kelas maupun di rumah sehingga proses pembelajaran akan menjadi baik. 

Indikator dari minat belajar:  
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1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu 

mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 

disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari 

pelajaran tersebut.  

2) Ketertarikan 

Siswa berhubungan dengan rasa ketertarikan dalam mengikuti suatu proses 

pembelajaran yang mana minat tersebut cenderung merasa tertarik pada orang, 

benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri.  

3) Perhatian 

Siswa perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. 

Siswa yang memiliki minat pada hal tertentu, dengan sendirinya akan 

memperhatikan hal tersebut.  

4) Keterlibatan 

Siswa ketertarikan seseorang akan suatu hal yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari hal 

tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

indikator minat belajar ada 4 indikator minat belajar  1) Perasaan senang terhadap 

suatu kegiatan tanpa paksaan untuk mempelajarinya, 2) Ketertarikan siswa pada 

kegiatan atau bisa berupa pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri, 

3) Perhatian siswa dengan melakukan konsentrasi atau aktivitas terhadap 

pengamatan tertentu, dan 4) Keterlibatan siswa pada suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang untuk belajar dan merasa tertarik untuk 

melakukan atau mengerjakan kegiatan pembelajaran yang diberikan. 

2. Media Pembelajaran 

a. Definisi media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah perantara untuk memberikan informasi yang 

diperlukan untuk kegiatan belajar di kelas yang mempermudah pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran serta mempermudah peserta didik untuk 
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menerima materi pembelajaran. 

Menurut Ramli, M (2015:133) juga menyebutkan media pembelajaran 

yaitu proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efesien dapat 

diterima dan selaludiingat oleh siswa. Sehingga dapat dipahami, bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau 

piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu 

pengetahuan dari berbagai sumber kepenerima pesan atau informasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Musfiqon (2012:28) berpendapat bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu berupa atau nonfisik yang digunakan sebagai 

perantara dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efesien 

sehingga dapat lebih cepat diterima siswa serta menarik minat siswa untuk belajar 

lebih lanjut. 

Secara keseluruhan uraian di atas media pembelajaran dapat disimpulkan 

merupakan alat penyampaian materi yang digunakan guru dalam aktifitas 

pembelajaran yang berdampak pada perubahan siswa yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap karna aktifitas belajar di kelas dilakukan secara efektif. 

 

b. Fungsi media pembelajaran 

Menurut Yudhi Munadi (2013:37) fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai sumber belajar. Sedangkan menurut Daryanto (2011:8) media 

pembelajaran memiliki fungsi sebagai pembawa pesan yaitu dari pendidik 

kesiswa dari proses pembelajaran. 

Kemudian menurut ArsyadAzhar  (2013:16-17) mengatakan bahwa 

terdapat 4 fungsi media pembelajaranyaitu: 

1. Fungsiatensi menciptakan perhatian siswa dan menarik siswa untuk fokus pada 

materi yang ditampilkan 

2. Fungsi afektif menciptakan kenyamanan emosi siswa ketika sedang belajar 

3. Fungsi kognitif mempercepat dalamm emahami dan mengingat pesan yang 

ditampilkan 

4. Fungsi konpesatoris mengakomodasikan siswa yang lemah yang lambat dalam 

menerima dan memahami materi yang diberikan secara verbal 

Uraian di atas dapat diartikan bahwa media pembelajaran mempunyai 
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fungsi yang menciptakan kenyamanan emosi siswa dan tertarik terhadap materi 

yang ditampilkan sehingga fokus dalam memahami dan mengingat pesan. 

 

c. Manfaat media pembelajaran 

Kemp dan Dayton (dalam Iwan Falahuddin, 2014:114-115) misalnya, 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar 

mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep 

materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam 

tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pebelajar secara 

seragam. Setiap pebelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi 

pelajaran melalui media yang sama, akan menerima informasi yang persis 

sama seperti yang diterima oleh pebelajar-pebelajar lain. Dengan demikian, 

media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara 

pebelajar di manapun berada.  

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai 

potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, 

gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi 

pelajaran yang dikemas melalui program media, akan lebih jelas, lengkap, 

serta menarik minat pebelajar. Dengan media, materi sajian bisa 

membangkitkan rasa keingintahuan pebelajar dan merangsang pebelajar 

bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media 

pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar 

menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif Jika dipilih dan dirancang secara 

baik, media dapat membantu pembelajar dan pebelajar melakukan 

komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, 

seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada 

pebelajar. Namun dengan media, pembelajar dapat mengatur kelas sehingga 

bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif tetapi juga pebelajarnya. 

4) Meningkatkan kualitas hasil belajar pebelajar Penggunaan media bukan 

hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu 
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pebelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya 

dengan mendengarkan informasi verbal dari pembelajar saja, pebelajar 

mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu 

diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami 

sendiri melalui media, maka pemahaman pebelajar pasti akan lebih baik.  

Adapun menurut Sanjaya Wina (2012:70-72) Manfaat media pembelajaran 

juga sebagai berikut: 

a. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

b. Memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu 

c. Menambah gairah dan motivasi belajar 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran 

bisa meningkatkan dengan penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

setiap pembelajar, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, efisiensi 

dalam waktu dan tenaga, dan meningkatkan kualitas hasil belajar. 

 
d. Jenis-jenis media pembelajaran 

Pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran juga diungkapkan oleh 

Asyhar (2011: 44-45) yaitu: 

1) Media visual yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indra 

pengliatan misalnya media cetak seperti buku, jurnal, peta, gambar, dan lain 

sebagainya. 

2) Media audio adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan 

pendengaran saja, contohnya tape, recorder, danradio. 

3) Media audio visual adalah film, video, program TV, dan lainsebagainya. 

4) Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatanpembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki beberapa jenis, yaitu a) media visual, b) media audio, c) 

media audio visual, d) multimedia, dan e) media realia. Setiap jenis media 

pembelajaran memiliki bentuk dan cara penyajian yang berbeda-beda dalam 

pembelajaran. 

 

 



15 
  

 
 

e. Media audio visual 

1) Pengertian media audio visual 

Media audio visual merupakan salah  satu  jenis  media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara itu Asyhar (2011:45) 

menyatakan bahwa media audio visual merupakan jenis media yang diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang 

dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang 

mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media 

audio visual adalah film, video, program TV dan lain-lain. Menurut Rusman 

(2012:63) menjelaskan bahwa media audio visual yaitu media yang merupakan 

gabungan antara audio dan visual atau bisa  disebut media melihat dan 

mendengar. Contoh dari media audiovisual adalah program video/televisi 

pendidikan, video/televisi instruksional, dan program slide suara (sound slide). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau 

kegiatan. Contoh media audio visual adalah film, video, program TV, slide suara 

(sound slide) dan lain-lain. 

 
2) Jenis media audio visual  

Media audio visual dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti 

bingkai suara (sound slide). 

b.  Audio visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar bergerak seperti film dan video. 

Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan 

hiburan, dokumentasi dan pendidikan. Film dan video dapat menyajikan 

informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 
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3) Kelebihan dan kelemahan media audio visual 

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan begitu pula dengan media audio visual. Kemudian 

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

media audio visual dalam pembelajaran sebagai berikut. 

a) Kelebihan media audio visual: 

1) Dapat melengkapi pengalaman dasar belajar siswa melalui film maupunvideo. 

2) Film dan video dapat menggambarkan suatu peristiwa secara tepat yang dapat 

dilihat secara berulang-ulang jika dibutuhkan. 

3) Film dan video mampu mendorong dan meningkatkan motivasi. 

4) Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

5) Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil. 

6) Film dan video dapat mempersingkat materi yang membutuhkan waktu 

yang relatif lama dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

b) Kelemahan media audio visual: 

1) Pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang 

banyak. 

2) Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan 

melalui film tersebut. 

3) Film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

belajar yang di inginkan, kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk 

kebutuhan sendiri. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan 

dalam menggunakan media audio visual yang berupa film dan video bukan 

merupakan suatu kendala ataupun masalah dalam proses kegiatan pembelajaran 

disekolah. 

4) Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio visual 

Media pembelajaran audio visual memiliki langkah-langkah dalam 

penggunaannya seperti halnya media pembelajaran lainnya. Langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan media audio visual Arsyad Azhar (2011:51) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Persiapan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan yaitu; a) 

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, b) Mempelajari buku petunjuk 

penggunaan media, c) Menyiapkan dan mengatur peralatan media yang akan 

digunakan, d) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai. 

2) Pelaksanaan/penyajian kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan 

pembelajaran menggunakan media audio visual yaitu a) Menyajikan materi 

dengan menggunakan media audio visual, b) Mengamati materi yang disajikan 

dengan media audio visual, c) Mengumpulkan informasi, d) Membuat 

kesimpulan, e) Mengkomunikasikan kesimpulan yang dibuat. 

3) Tindak lanjut aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa 

tentang materi yang telah disampaikan menggunakan media audio visual. Di 

samping itu aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan pemaparan diatas langkah-langkah media pembelajaran yaitu 

persiapan kegiatan, pelaksanaan/penyajian kegiatan, dan tindak lanjut aktivitas. 

 
3. Kajian tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD 

a. Pengertian pembelajaran IPS di SD 

Istilah ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran 

ditingkat sekolah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik 

dengan istilah studi sosial atau “social studies” dalam kurikulum persekolahan di 

negara lain, khususnya seperti Amerika Serikat dan beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia. Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia memuat 

sejumlah mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara 

ilmiah dalam rangka member wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada 

peserta didik, khususnya ditingkat dasar dan menengah. 

Supardi (2011: 174) berpendapat bahwa Ilmu sosial meliputi sosiologi, 

antropologi, goegrafi, ekonomi, sejarah, psikologi, hukum, ilmu politik. 

IlmuPengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia merupakan nama mata pelajaran di 

tingkat sekolah dasar dan menengah. Mata Pelajaran IPS merupakan sebuah nama 
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mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta 

mata pelajaran ilmu sosial lainnya.  

Berkaitan dengan tujuan di atas Hasan (dalam Targana Adi Saputra, 2016:3-

4)  mengemukakan bahwa fungsi dari kurikulum IPS Sekolah Dasar adalah 

membentuk sikap rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah‐masalah 

yang timbul tekanan batin teraksi antara manusia dan lingkungannya. Sementara 

itu tentang materi pembelajaran dikemukakan Djahiri (dalam Targana Adi 

Saputra, 2016:3-4) bahwa pengajaran IPS di Sekolah Dasar tidak bersifat 

pengetahuan. Ini bermakna bahwa yang diajarkan bukanlah teori‐teori ilmu sosial, 

melainkan hal‐hal yang praktis yang berguna bagi dirinya dan kehidupan yakini 

maupun kelak dikemudian hari dalam berbagai lingkungan serta berbagai aspek 

kehidupannya. Untuk kepentingan itu, pembelajaran IPS di SD harus dimulai dari 

lingkungan keluarga siswa itu sendiri, lingkungan sekolah dan para tetangga 

dengan cara membandingkan diantara sesamanya. Hal ini perlu ditekankan untuk 

memperjelas kebutuhan‐kebutuhan dasar bersama, serta respek‐respek yang 

mengiringinya, yaitu fakta‐fakta adanya keanekaragaman. 

Materi pembelajaran IPS di SD yang syarat dengan konsep, pengertian, dan 

prinsip‐prinsip abstrak, perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tujuan 

pembelajaran lebih bermakna. Kebermaknaan tujuan pembelajaran ini, akan lebih 

baik dan efektif manakala bahan ajar dan tugas‐tugas yang diberikan dirasakan 

akrab, intim, dan menyentuh dirisiswa. Ausebel (dalam Targana Adi Saputra 

2016:3-4) menegaskan bahwa kebermaknaan belajar dapat diraih manakala terjadi 

hubungan substantive aspek konsep‐konsep, informasi atau situasi baru dengan 

komponen yang relevan terdapat dalam struktur dalam dirisiswa. Baik dalam 

hubungan‐hubungan yang bersifat derivative, korektif, suportif maupun yang 

bersifat hubungan‐hubungan kualitatif.  

 

b. Tujuan pembelajaran IPS di SD 

Tujuan Pendidikan IPS dalam Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi dirumuskan secara jelas bahwa tujuan mata pelajaran IPS pada tingkat satuan 

pendidikan SD/MI adalah:  
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1) Mengenal konsep‐konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya.  

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial.  

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai‐nilai sosial dan kemanusiaan.  

4) Memiliki kemampuanb erkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, tingkat lokal, nasional dan global.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Ausabel (dalam Targana Adi Saputra, 

2016:3-4) merumuskan tujuan pendidikan IPS yang telah diuraikan di atas, maka 

pembelajaran IPS yang semestinya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas adalah sebagai berikut.  

1) Pembelajaran IPS semestinya di organisasikan/dipilih secara terpisah sesuai 

dengan body of knowledge masing‐masing disiplin ilmu sosial . 

2) Di organaisir secara ilmiah dan psikologis dan menghendaki agar program 

pengajaran mengkorelasikan bahkan mungkin harus mengintegrasikan 

beberapa disiplin ilmu sosial, dalam unit program studi.  

3) Tematis dan problem solving 

4) Pembelajaran IPS   mempelajari bahan pelajaran yang pantang (tabu) untuk 

dibicarakan, dengan demikian para siswa akan memperoleh kesempatan untuk 

memecahkan konflik intra personal maupun antar personal. 

Berdasarkan tujuanp embelajaran IPS diatas diharapkan melalui IPS, siswa 

diharapkan menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kepedulian sosial, pemahaman tentang perkembangan 

masyarakat sejak masa lalu hingga masa kini sehingga siswa memiliki kebanggan 

sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air serta negara. 

 
c. Ruang lingkup IPS kelas IV SD 

Menurut Tasrif (dalam Rahmad, 2016:68) ruang lingkup IPS dibagi 

menjadi beberapa aspek yaitu: (a) Ditinjau dari ruang lingkup hubungan 

mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan 

budaya,(b). Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun 

tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa. (c). Ditinjau 
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dari tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional dan global. (d). Ditinjau dari 

lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik dan ekonomi. 

Kemudian menuurut Mulyasa (dalam Fifi Nofiatur rahmah, 2015:220). 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan perubahan, 

sistemsosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Untuk peserta didik 

Sekolah Dasar, belajar lebih bermakna jika apa yang dipelajari berkaitan dengan 

pengalaman hidupnya sebab anak melihat keseluruhan dari sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Mata pelajaran pengetahuan sosial di Sekolah Dasar berfungsi 

mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan sosial peserta 

didik untuk dapat menelaah masalah sosial yang dihadapi sehari-hari serta 

menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap perkembangan masyarakat 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS 

kelas IV SD ialah manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan 

perubahan,  sistemsosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Wahyu Bagja Sulfemi. 2018. “Metode Role Playing Berbantu Media Audio 

Visual Pendidikan dalam Meningkatkan Belajar IPS”. Dari hasil pada 

pembelajaran prasiklus dengan KKM 75 di peroleh rerata kelas 58,25. Peserta 

didik yang tuntas hanya 7 (17,5%) dan dapat menjawab 10 (25%) sedangkan 

yang tidak menjawab ada 30 peserta didikatau 75 %. Pada siklus 1 hasil Rata-

rata adalah 70,8. yang tuntas sebanyak 23 orang (57,5%) dan hasil pengamatan 

hanya 25 (62,5%) dapat menjawab. Pada siklus 2 nilai rata-rata kelas sebesar 

81,88. Pesertadidik yang tuntas dalam pelajaran sebanyak 40 (100%) dan 

sedangkan hasil pengamatan yang dapat menjawab 40 (40%), sedangkan hasil 

pengamatan yang dapat menjawab dan tidak dapat menjawab diperoleh 40 

orang peserta didik dapat menjawab atau 100 %. Dengan demikian 

pembelajaran menggunakan metode Role Playing dengan media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar, keaktipan serta motivasi, materi yang 

disampaikan oleh guru dapat dimengerti, tanggung jawab peserta didik 

terhadap tugas cukup tinggi, dan membantu peserta didik untuk terlibat aktif di 
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dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Kasim Badu. 2013. “Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Masalah-

Masalah Sosial di Lingkungan Setempat dengan Menggunakan Media Audio 

Visual pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD Al-Izzah Kabupaten Pohuwato”. 

Penelitian dilaksanakan di SD Al-Izzah Kabupaten Pohuwato kelas IV dengan 

jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari laki-laki 13 perempuan 12 orang. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 2 

siklus dengan materi masalah-masalah sosial dilingkungan setempat. Dari 

kegiatan hasil kegiatan dalam 2 siklus terlihat bahwa pada data observasi awal 

prosentase minat belajar siswa hanya 40% atau 10 orang siswa. Siklus I 

menjadi 70 % atau 12 orang siswa. Oleh karena pada siklus I belum mencapai 

75 % makat indakan dilanjutkan kesiklus II dan terjadi kenaikan presentase 

minat belajar siswa menjadi 81,6 % atau 18 orang siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa indikator kinerja dalam penelitian ini telah tercapai. Simpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa penerapan pada materi tentang masalah-masalah 

sosial dilingkungan setempat pada pelajaran IPS terbukti hasil belajar siswa 

meningkat dengan baik. 

3. Meis Adam. 2014. "Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS Melalui Media Audio Visual di Kelas V SDN 27 Limboto Kabupaten 

Gorontalo". Skripsi. Program Studi S1-PGSD, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, FakultasIlmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa pada data 

observasi awal menunjukkan dari 20 orang siswa yang memiliki minat belajar 

hanya 4 orang siswa (20%). Hasil penelitian siklus I terjadi kenaikan yaitu dari 

20 orang siswa, yang memiliki minat belajar 10 orang siswa (50%). Sedangkan 

siklus II terjadi kenaikan yang signifikan yait udari 20 orang siswa, yang 

memiliki minat belajar 18 orang siswa (90%). Dengan demikian dapat 

disimpulakan bahwa media audio visual dapat meningkatkan minat belajar 

siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kelas V SDN 

27 Limboto Kabupaten Gorontalo diterima.  
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2.3 KerangkaPikir 

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran IPS pada kelas IV SDN 655 

Tirowali ialah minat belajar siswa rendah karena siswa kurang tertarik mengikuti 

kegiatan pembelajaran, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

minat belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan media audio 

visual. 

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan 

tersebut adalah peneliti merancang pembelajaran dan penggunaan media audio 

visual yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat belajar siswa danmembantu 

siswa dalam proses belajar karena siswa dapat terlibat langsung dalam 

penyampaian materi sehingga pembelajaran akan mudah dipahami oleh siswa dan 

dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitan ini yakni 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 
 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hipotesis adalah dugaan 

 Siswa kurang tertarik mengikuti 
kegiatan pembelajaran 

 Siswa bosan dan enggan belajar IPS 
 Minatbelajar IPS  masih rendah 

Kondisi Awal 

 Penggunaan media audio visual 
 Memberi motivasi belajar Tindakan 

 Minat belajar siswa meningkat 
dengan penggunaan media audio 
visual pada pembelajaran IPS 
meningkat 

Kondisi Akhir 
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sementara atau jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Peneliti 

mengajukan hipotesis tindakan yaitu: dengan penggunaan media audio visual 

dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 

655 Tirowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


