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Abstract: To inprove study quality of science (IPA) about skeleton by using
the Audio Visual Medium ( Action Research in Grade Fourth at SDN
Cilangkap 5 Tapos Depok West Java)
Script Fakulty of Educational Science in Indonesia State Universty in 2013
The aim of this research is to know if there is improving of study
quality of IPA about skeleton by using the oudio visual medium in grade
fourth at SDN Cilangkap 5 Tapos in West Java. The research is done at SDN
Cilangkap 5 at the district of Depok West Java especially in grade fourth.
It is done by method of spriral sycles from Stephen Kemmis and Mc. Taggart
PTK Models. There are two sicluses namely siclus I and siclus II.
The result of the research show that study quality for teacher and
student by using audio visual medium every sycles have been improvement
and got success point in sycles II
The implication on research is by using audio visual medium was give
good experience for student to following and finding by themselves concept
from science therefore they can inprove science study quality for student
which can use in their surrounding school, humanity and live.
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ABSTRAK
Masalah yang terdapat dalam kelas peneliti yaitu hasil belajar siswa yang
rendah karena guru tidak menggunakan media dan kurang memberikan
kegiatan yang menarik untuk siswa sehingga hasilnya siswa kurang tertarik
untuk belajar IPA.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil
belajar pembelajaran IPA tentang rangka manusia di kelas IV

apabila

menggunakan media audio visual. Penelitian ini dilaksanakan di SDN
Cilangkap 5 Tapos Depok, dengan populasi siswa kelas IV berjumlah 48
siswa. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) menggunakan teori Kemmis dan Taggart yang terdiri
dari 2 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi
dan refleksi.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil pembelajaran guru dan siswa
dengan menggunakan media audio visual pada setiap siklusnya mengalami
peningkatan dan telah mencapai keberhasilan yang diharapkan pada siklus
II.
Simpulan hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan media audio visual
merupakan media pembelajaran yang memberi pengalaman bagi siswa
untuk melihat secara langsung dan menemukan sendiri konsep dari IPA
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran IPA.
Saran media audio visual diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya
peningkatan hasil belajar siswa.
Kata Kunci : pembelajaran IPA, media audio visual, hasil belajar
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Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan
salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada
Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam menyelesaikan skripsi

ini, penulis berusaha semaksimal

mungkin memaparkan dan menyajikan dengan baik. Namun penulis
menyadari masih banyak kekurangan baik penulisan maupun kelengkapan
penyajian.
Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak yang telah membantu baik moril maupun materiel, oleh karena itu
dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada
yang terhormat:
1.

Bapak Drs. H. Dede Somarya M.Pd. selaku ketua program S-1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah memberikan kemudahan
dalam penelitian ini.
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2.

Ibu Eni Nuraeni S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing I yang telah
memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam
menyusun skripsi ini.

3.

Bapak Drs. H. Dede Soemarya, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah
memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam
menyusun skripsi ini.

4.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada
penulis selama mengikuti perkuliahan di UPI.

5.

Ibu Hj. Iam Mariam, S.Pd. Kepala Sekolah SDN Cilangkap 5
KecamatanTapos Kota Depok yang selalu memberi motivasi dan
bimbingan kepada penulis.

6.

Suami tercinta Drs. Heru Dwiyoga Prianto M.Si. dan anak-anakku yang
selalu memberikan semangat terbesarku, terimakasih atas dukungan dan
do’anya.

7.

Ibuku yang tersayang yang selalu memberikan dorongan dan do’a kepada
penulis.

8.

Pihak lain yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
telah membantu moril dan materiel.
Akhirnya penulis berharap semoga

karya

tulis ini dapat diambil

manfaatnya bagi semua pihak, terutama pendidik dalam kegiatan belajar
mengajar.

Depok, Januari 2013
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bahwa

skrispsi

dengan

judul

“Meningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Media Audio Visual Pada Materi
Rangka Manusia Pada Siswa Kelas IV SDN Cilangkap 5 KecamatanTapos
Kota Depok ) tahun pembelajaran 2012-2013 ini beserta isinya adalah benarbenar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan yang tidak
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas
pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap
etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap
keaslian karya tulis saya.
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Yangmembuat pernyataan
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