
 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nur Chohar Fatah | 13.1.01.10.0031 
FKIP - PGSD  

simki.unpkediri.ac.id    
|| 1 || 

 

ARTIKEL 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN 

MENGHARGAI PERJUANGAN TOKOH KEMERDEKAAN PADA 

SISWA KELAS V SDN JOHO II DAN III TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

 

Oleh: 

NUR CHOHAR FATAH 

13.1.01.10.0031 

Dibimbing oleh : 

1. Drs. Heru Budiono, M.Pd.  

2. Erwin Putera Permana, M.Pd. 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2017 

 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nur Chohar Fatah | 13.1.01.10.0031 
FKIP - PGSD  

simki.unpkediri.ac.id    
|| 2 || 

 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : NUR CHOHAR FATAH 

NPM  : 13.1.01.10.0031 

Telepun/HP  : 085815047233 

Alamat Surel (Email)  : kerabatnur@gmail.com  

Judul Artikel                 : PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP 

KEMAMPUAN MENGHARGAI PERJUANGAN 

TOKOH KEMERDEKAAN PADA SISWA KELAS V 

SDN JOHO II DAN III TAHUN AJARAN 2016/2017 

Fakultas – Program Studi  : FKIP/PGSD 

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  

Alamat Perguruan Tinggi : Jln. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a.   artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi dan bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  Apabila di kemudian hari 
ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 
saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengetahui Kediri, 3 Agustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nur Chohar Fatah | 13.1.01.10.0031 
FKIP - PGSD  

simki.unpkediri.ac.id    
|| 3 || 

 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN 

MENGHARGAI PERJUANGAN TOKOH KEMERDEKAAN PADA 

SISWA KELAS V SDN JOHO II DAN III TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

NUR CHOHAR FATAH 

13.1.01.10.0031 

 

Fakaultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

kerabatnur@gmail.com 

 

Nama Dosen Pembimbing 

 

1. Drs. Heru Budiono, M.Pd. 

2. Erwin Putera Permana, M.Pd. 
 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dari kenyataan bahwa pembelajaran IPS di SD menuntut siswa untuk 

menghafal materi yang diberikan. Sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang diminati oleh 

siswa Dengan demikian proses pembelajaran tersebut mengakibatkan siswa menjadi pasif dan 

kurang memperhatikan materi pelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kemampuan siswa terhadap materi menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan tanpa menggunakan media audio visual. (2) Kemampuan siswa 

terhadap materi menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan dengan menggunakan media audio 

visual (3) Adakah pengaruh penggunaan media audio visual dengan dengan pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain 

penelitian Pretest-posttest control group. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN SDN Joho II 

dan SDN Joho III kec. Pace Nganjuk. Instrumen yang digunakan adalah perangkat pembelajaran, 

lembar test berupa soal pilihan ganda, dan lembar obeservasi. Untuk menganalisis data ini peneliti 

menggunakan program SPSS 16 for windows. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan tanpa menggunakanmedia audio visual pada siswa kelas 

V SDN Joho II masih di  bawah KKM, dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata pre-test  sebesar 

41,60 dan nilai rata-rata pos-test sebesar 47,00. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan menghargai perjuangan tokoh kemerdekaan tanpa  menggunakanmedia audio visual 

pada siswa kelas V SDN Joho III mencapai nilai di atas KKM, dapat dilihat dari perolehan nilai rata-

rata pre-test sebesar 44,29 dan nilai rata-rata pos-test sebesar 77,62. (3) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh media audio visual terhadap kemampuan menghargai perjuangan 

tokoh kemerdekaan pada siswa kelas V SDN Joho II dan III Tahun Ajaran 2016/2017, yang 

dibuktikan dengan hasil analisis Independent sampel T Test pada uji hipotesis 3 diperoleh thitung 

sebesar 9.976 sedangkan ttabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% adalah sebesar 1.680 (9.976 

> 1680). 

 

Kata Kunci: Media, Audio visual, Menghargai Perjuangan Tokoh Pahlawan. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan dapat mempengaruhi 

perkembangan manusia dalam seluruh 

aspek kehidupannya. Pendidikan 

memiliki kekuatan (pengaruh) yang 

dinamis dalam kehidupan manusia di 

masa depan. Menurut UU No 20 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 20 yang menyatakan 

bahwa “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sember belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. 

Berdasarkan pernyataan di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

dapat mengembangkan potensi dalam 

diri manusia baik secara kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. Tujuan 

pendidikan itu sendiri adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam diri 

manusia yang ditunjukkan dengan 

perubahan pengetahuan, perubahan nilai 

dan sikap, serta perubahan 

keterampilan. 

Mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mengkaji berbagai ilmu sosial. Di 

dalam pembelajaran IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) di SD (Sekolah 

Dasar) kelas V terdapat kompetensi 

dasar menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia, materi tersebut 

diberikan pada siswa bertujuan agar 

siswa mampu mengetahui kejadian-

kejadian penting dalam mempersiapkan 

kemerdekaan. 

Berdasarkan pengamatan pada 

pembelajaran materi tersebut terdapat 

siswa menganggap materi tersebut sulit. 

Siswa dituntut untuk menghafal semua  

materi yang diberikan dan pemberian 

tugas. Sehingga pembelajaran yang 

berlangsung kurang diminati oleh siswa 

dan banyak siswa yang ramai sendiri 

atau bermain saat pembelajaran.  

Mengacu pada hasil observasi di 

atas diperlukan pemilihan media  

pembelajaran yang inovatif, efektif, dan 

efisien. Menurut Arsyad (2011:94) 

“Media audio visual adalah media yang 

menggabungkan antara suara dan 

gambar.” Berdasarkan kutipan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual adalah media yang mampu 

menghadirkan gambar dan suara yang 

dapat dijadikan sumber belajar bagi 

siswa tanpa harus berangan-angan. 

Media ini dapat menciptakan suasana 

kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan.  

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nur Chohar Fatah | 13.1.01.10.0031 
FKIP - PGSD  

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5 || 

 

Berdasarkan uraian di atas, 

untuk mengkaji atau mengetahui 

pengaruh media audio visual untuk 

meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar siswa, maka peneliti tertarik 

untuk melaksanakan penelitian dengan  

judul “Pengaruh Media Audio Visual 

Terhadap Kemampuan Menghargai 

Perjuangan Tokoh Kemerdekaan pada 

siswa kelas V SDN Joho II dan III 

Tahun Ajaran 2016 / 2017”. 

Berdasarkan permasalahan yang 

dikemukakan dalam pada latar 

belakang, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan sebelum 

menggunakan media audio visual 

pada siswa kelas V SD ? 

2. Bagaimanakah kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan setelah menggunakan 

media audio visual pada siswa 

kelas V SD ? 

3. Apakah pengaruh penggunaan 

media audio visual terhadap 

kemampuan menghargai 

perjuangan para tokoh pada kelas V 

SD ? 

Berdasarkan rumusan masalah 

di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai peneliti adalah untuk 

mengetahui kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan 

sebelum menggunakan media audio 

visual kemudian untuk mengetahui 

kemampuan menghargai perjuangan 

tokoh kemerdekaan setelah 

menggunakan media audio visual dan 

yang terakhir untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media audio 

visual terhadap kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 

JOHO II dan III. 

 

B.  METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik penelitian 

eksperimen. Pada penelitian ini 

diberikan pre-test dan post-test bagi 

kedua kelompok untuk mengetahui 

perbedaan antara kelompok kontrol 

tanpa perlakuan dan kelompok 

eksperimen diberi perlakuan. 

Bentuk  rancangan desain dapat 

disajikan sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Desain Penelitian  

Kelompo

k (R) 
Pretest 

Perlak

uan 

Post 

test 

R O1 X O2 

R O3 - O4 
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2. Populai Dan Sampel 

a. Populasi  

Dalam penelitian ini 

populasi yang dihadirkan oleh 

peneliti adalah siswa kelas V 

SDN Joho II dan III, dengan 

jumlah siswa SDN Joho II terdiri 

dari 25 siswa, 14 perempuan dan 

11 laki-laki sebagai kelas kontrol 

dengan perlakuan tanpa 

menggunakan media audio 

visual sedangkan kelas V SDN 

Joho III terdiri dari 21 siswa, 12 

siswa perempuan dan 9 siswa 

laki-laki sebagai kelas 

eksperimen dengan perlakuan 

menggunakan media audio 

visual.  

b. Sampel 

 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik 

sampling jenuh. Teknik ini 

digunakan apabila semua 

anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Sampel Dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas 

V SDN Joho II dengan jumlah 

siswa sebanyak 25 siswa  

terdiri dari 14 siswa perempuan 

dan 11 siswa laki-laki, 

sedangkan siswa kelas V SDN 

Joho III dengan jumlah siswa 

21 siswa terdiri dari 12 siswa 

perempuan dan 9 siswa laki-

laki. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data Dan 

Pengembangan Instrumen 

  Berikut ini langkah-langkah 

pengumpulan data: 

a. Kelompok Eksperimen 

1) Observasi lokasi dan objek 

penelitian 

2) Koordinasi dengan pihak 

sekolah 

3) Menyusun perangkat 

pembelajaran 

4) Melakukan validasi perangkat 

pembelajaran 

5) Memberikan pre-test  

6) Memberikan perlakuan 

dengan menggunakan media 

audio visual. 

7) Mengobservasi pelaksanaan 

pembelajaran 

8) Memberikan post-test 

9) Menganalisis data dengan 

program SPSS. 

b. Kelompok Kontrol 

1) Observasi lokasi dan objek 

penelitian 

2) Koordinasi dengan pihak 

sekolah 
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3) Menyusun lembar pedoman 

observasi  

4) Memberikan pre-test  

5) Meneliti kegiatan 

pembelajaran dengan mengisi 

lembar observasi  

6)  Memberikan post-test 

7) Menganalisis data dengan 

program SPSS. 

 

4. Teknik Analisa Data 

a. Jenis Analisis 

Menurut Sugiyono (2013: 

147),  “dalam penelitian kuantitatif, 

analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul.” 

Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan 

statistik. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan 

untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas diberikan kepada 

kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Pengujian 

dilakukan dari data hasil nilai 

post-test siswa. 

Dalam penelitian ini 

pengujian normalitas dilakukan 

dengan menggunakan program 

SPSS 16 for windows, 

menggunakan taraf signifikan  

5% , jika signifikan diperoleh ≥ 

5%, maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistibusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui 

apakah data pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

bersifat homogen atau seragam 

(sama). Apabila data yang 

diperoleh sudah homogen, 

maka dilakukan analisis data 

uji homogenitas. 

Dalam penelitian ini 

pengujian homogenitas 

dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 

16 for windows, menggunakan 

taraf signifikan  5%, apabila 

taraf signifikan lebih dari 0,05, 

disimpulkan bahwa varian 

kedua kelompok sama. 

Setelah melakukan uji 

normalitas dan homogenitas, 

langkah berikutnya adalah 

melakukan analisis uji-t untuk 

mengetahui pengaruh media 

audio visual terhadap 
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kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan 

pada siswa kelas V dengan 

menggunakan program SPSS 

16 for windows. 

 

C.  Hasil Pembahasan  

1. Analisis Data 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan 

untuk memperlihatkan data 

sampel yang berasal dari 

populasi berdistribusi normal 

atau tidak. Dibawah ini akan 

disajikan tabel hasil uji 

normalitas kelas eksperimen 

yang di beri perlakuan dengan 

menggunakan media audio 

visual dan kelas kontrol dengan 

tanpa perlakuan tanpa 

menggunakan media audio 

visual dengan menggunakan 

signifikansi 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 

5% atau 0,05. 

Dalam uji normalitas 

untuk jumlah sampel besar 

dalam hal ini >50 maka lebih 

direkomendasikan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnova , namun 

apabila sedikit dalam hal ini <50 

maka direkomendasikan 

menggunakan Shapiro-Wilk. 

Dalam uji normalitas pada 

penelitian ini digunakan 

Shapiro-Wilk karena jumlah 

sampel <50. Nilai uji normalitas 

didapatkan p-value yakni 

sebesar 0.129 pada kelas 

eksperimen dan 0.544 pada kelas 

kontrol. Sesuai kriteria 

pengujian uji normalitas jika 

nilai signifikan lebih besar dari 

0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Sebaliknya, 

jika nilai signifikansi lebih lebih 

dari 0,05 maka data tersebut 

tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan kriteria pengujian 

tersebut baik kelas ekperimen 

atau kontrol berdistribusi normal 

yakni sebesar 0.129 pada kelas 

eksperimen dan 0.544 pada kelas 

kontrol. 

b. Hasil Uji Homogenitas 

Uji homogenitas 

digunakan untuk 

memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel 

berasal dari populasi yang 

memiliki variansi sama. Hasil uji 

homogenitas didapatkan bahwa 

signifikan atau p-value 0,046 ,ini 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nur Chohar Fatah | 13.1.01.10.0031 
FKIP - PGSD  

simki.unpkediri.ac.id    
|| 9 || 

 

menunjukan data tersebut  

homogen karena nilai p > 0,05. 

Pada tabel dibawah ini disajikan 

hasil uji homogenitas dengan 

menggunakan Levene Statistic 

menggunakan software SPSS 

versi 16.0 for Windows  

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL BELAJAR   

Levene Statistic df1      df2  Sig. 

4.218 1 44 .046 

 

Setelah dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas, 

diperoleh hasil data berdistribusi 

normal dan homogen. Langkah 

selanjutnya peneliti melakukan 

uji-t sampel bebas digunakan 

untuk menguji pengaruh media 

audio visual terhadap 

kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan 

pada siswa kelas V SDN Joho II 

dan III tahun ajaran 2016/2017. 

Untuk menganalisis data nilai 

siswa menggunakan software 

SPSS versi 16.0 for Windows 

dengan hasil sebagai berikut: 

Dari data hasil 

perhitungan uji t diatas diperoleh 

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 

0,000<0,05, maka Ho ditolak 

yang artinya terdapat perbedaan 

pengaruh antara tanpa 

menggunakan media audio 

visual deangan menggunakan 

media audio visual. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 

“terdapat perbedaan pengaruh 

antara menggunakan media 

audio visual dengan tanpa 

menggunakan media audio 

visual terhadap kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan pada siswa kelas V 

SDN Joho II dan III.” Dimana 

media audio visual mempunyai 

pengaruh dan peningkatan yang 

lebih banyak dari pada tanpa 

menggunakan media audio 

visual. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan Setelah 

melakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas, selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis. Untuk pengujian 

hipotesis dikerjakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil 

belajar siswa setelah 
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pembelajaran didukung 

media audio visual terhadap 

kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh 

kemerdekaan pada siswa 

kelas V. 

H1   : Ada perbedaan hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran 

didukung media audio visual 

terhadap kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan pada siswa 

kelas V. 

b. Menentukan tingkat signifikan. 

Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5% (0,05) 

Taraf signifikan 5% untuk Db = 44 

adalah 9.976 

c. Menentukan t hitung dan signifikan 

(p-value).  

Dari tabel perbedaan hasil belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 

9,976 dan signifikansi atau p-value 

sebesar 0,000. 

d. Kriteria pengujian 

Kedua hipotesis yaitu H0 dan 

H1 diuji dengan membandingkan 

besarnya thitung dengan besarnya 

ttabel. Apabila thitung>ttabel dengan 

taraf signifikan 5%  maka koifisien 

t signifikan, berarti H0 ditolak, H1  

diterima. Kemudian 

membandingkan besarnya p-value 

dengan besarnya taraf signifikansi. 

Apabila p value < α (0,05), maka  

H0 ditolak, H1 diterima. 

Berdasarkan kriteria, setelah 

dilakukan analisis data  diperoleh  

keputusan bahwa th (9,976) > tt 

5%(1.680) berarti ada pengaruh 

yang signifikan, sehingga H1 

diterima dan H0 ditolak. 

Selanjutnya p-value (0,000) < α 

(0,05), maka  H0 ditolak, H1  

diterima. 

 

3.  Kesimpulan 

a. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan 

tanpa menggunakanmedia audio 

visual pada siswa kelas V SDN 

Joho II masih di  bawah KKM, 

dapat dilihat dari perolehan nilai 

rata-rata pre-test  sebesar 41,60 

dan nilai rata-rata pos-test 

sebesar 47,00. 

b. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan menghargai 

perjuangan tokoh kemerdekaan 

tanpa menggunakanmedia audio 

visual pada siswa kelas V SDN 

Joho III mencapai nilai di atas 
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KKM, dapat dilihat dari perolehan 

nilai rata-rata pre-test sebesar 44,29 

dan nilai rata-rata pos-test sebesar 

77,62. 

c. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh media audio 

visual terhadap kemampuan 

menghargai perjuangan tokoh 

kemerdekaan pada siswa kelas V 

SDN Joho II dan III Tahun Ajaran 

2016/2017, yang dibuktikan dengan 

hasil analisis Independent sampel T 

Test pada uji hipotesis 3 diperoleh 

thitung sebesar 9.976 sedangkan ttabel 

dengan menggunakan taraf 

signifikan 5% adalah sebesar 1.680 

(9.976 > 1680). 
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