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 Dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang perlu diperhatikan seorang 

pendidik adalah menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, aktif dan 

menyenangkan.. Seorang guru, hendaknya bisa memberikan kesan pembelajaran 

yang membangkitkan semangat siswa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan guru, 

salah satunyaialah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis audio 

visual. Media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan motivasi peserta 

didik dalam belajar, mengarahkan peserta didik untuk aktif ketika pembelajaran 

sehingga nanti hasil  hasil belajar yang diharapkan dapat diperoleh dengan 

maksimal. 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen 

semu (true experimental) dengan bentuk design pretest-posttest control group  

yang dilakukan di SMP Negeri 1 Muaro Jambi kelas VIII semester 1 tahun ajaran 

2017/2018 pada tanggal 31 Oktober s/d 11 Desember 2017 

Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen (71) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar dengan kelas 

kontrol (62,36) dan pada uji-t diperoleh nilai bahwa thitung= 95,2 dan ttabel= 2,021, 

jadi nilai thitung> ttabel (95,2 >2,021). Artinya terdapat pengaruh penggunaan media 

pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Muaro Jambi. 

 Berdasarkan hasil uji t-test, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

hasil belajar antara kelas yang menggunakan media pembelajaran audio visual dan 

kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran audio visual. Dari hal 

tersebut, maka disarankan kepada guru untuk menggunakan media pembelajaran 

audio visual pada proses pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan kiranya untuk perlu diteliti 

pada pokok bahasan yang lain dan dalam ruang lingkup yang lebih jelas.  

 

 

 


