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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan, bahwa penggunaan model pembelajaran 

yang bervariatif oleh guru terutama pada pembelajaran IPS di sekolah dasar masih sangat rendah. 

Guru belum menggunakan model pembelajaran dan media yang tepat dalam menyampaikan materi 

pembelajaran.  

 Permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh model Learning Cycle didukung 

media audio visual terhadap kemampuan memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan 

sekolah siswa kelas III semester 2 SDN 1 Tanggul Welahan dan SDN 2 Tanggul Welahan ? (2) 

Adakah pengaruh model Learning Cycle tanpa didukung media audio visual terhadap kemampuan 

memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah siswa kelas III SDN 1 Tanggul 

Welahan dan SDN 2 Tanggul Welahan ? (3) Adakah perbedaan pengaruh model Learning Cycle 

didukung media audio visual dengan model Learning Cycle tanpa didukung media audio visual 

terhadap kemampuan memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah siswa kelas III 

SDN 1 Tanggul Welahan dan SDN 2 Tanggul Welahan ? 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan teknik penelitian Nonrandomized Control 

Group Pretest – Postest Design. Menggunakan pendekatan kuantitaif dengan subjek penelitian siswa 

kelas III SDN 1 dan 2 Tanggul Welahan Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data berupa 

tes, yang terdiri dari soal pilihan ganda berjumlah 20 soal. Analisis data menggunakan rumus uji-t. 

 Simpulan hasil penelitian ini adalah (1) Penggunaan model Learning Cycle didukung media 

audio visual berpengaruh signifikan terhadap kemampuan memahami kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah dan sekolah SDN 1 Tanggul Welahan Kabupaten Tulungagung dengan thitung = 22,102>ttabel 5% 

= 2,069. (2) Penggunaan model Learning Cycle tanpa didukung media audio visual terhadap 

kemampuan memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah siswa kelas III SDN 2 

Tanggul Welahan Kabupaten Tulungagung dengan thitung = 17,545> ttabel 5% = 2,060. (3) Ada 

perbedaan pengaruh antara penggunaan model Learning Cycle didukung media audio visual dengan 

model Learning Cycle tanpa didukung media audio visual terhadap kemampuan memahami kegiatan 

jual beli di lingkungan rumah dan sekolah siswa kelas III SDN 1 Tanggul Welahan disbanding SDN 2 

Tanggul Welahan Kabupaten Tulungagung dengan keunggulan pada model Learning Cycle 

 

KATA KUNCI  : Pengaruh model Learning Cycle didukung media audio visual. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal 

yang penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan didapat 

sepanjang hayat bias ditempuh 

melalui lembaga formal maupun non 

formal. Lembaga pendidikan formal 

terdapat 5 mata pelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa, salah satu 

diantaranya adalah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Social (IPS). 

Pendidikan IPS diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan 

lingkungan sekitar serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan 

sehari – hari.  

Berdasarkan keadaan yang 

ada saat ini, pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, umunya masih 

belum terlaksana secara optimal. 

Guru hanya menerangkan materi 

tanpa tidnak lanjut yang berarti, serta 

saat siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi, siswa tidak 

mempunyai keberanian untuk 

mengajukan pertanyaan.  

Berdasarkan paparan diatas 

dan hasil nilai refleksi diketahui 

bahwa proses pembelajaran yang 

dilakukan guru selama ini masih 

berfokus pada guru, maka untuk 

memperbaiki proses pembelajaran 

diterapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan siswa. Model yang 

dapat diterapkan yaitu Learning 

Cycle. Hal ini seperti dijelaskan 

tentang keunggulan model learning 

cycle menurut shoimin (2014:61) 

sebagai berikut. a) Meningkatkan 

motivasi belajar karena pembelajar 

dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran, b) Siswa dapat 

menerima pengalaman dan 

dimengerti oleh orang lain, c) Siswa 

mampu mengembangkan potensi 

individu yang berhasil dan berguna, 

kreatif, bertanggungjawab, 

mengaktualisasikan, dan 

mengoptimalkan dirinya terhadap 

perubahan yang terjadi, d) 

Pembelajaran menjadi lebih 

bermakna.  

Oleh karena itu pembelajaran 

IPS di SD menuntut untuk 

menggunakan media sebagai sarana 

dalam pembelajaran. Berdasarkan 

keunggulan model dan media diatas 

serta memperhatikan masalah yang 

terjadi di SDN Tanggul Welahan 

Kabupaten Tulungagung maka 

diajukan judul “Pengaruh model 

learning cycle didukung media audio 

visual terhadap kemampuan 

memamhami kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah dan sekolah”. 
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II. METODE  

Teknik penelitian yang  

digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik posttest-only control 

design. Teknik ini digunakan karena 

penelitian ini menggunakan data dua 

kelas atau kelompok yang masing – 

masing dipilih secara random.   

Menurut Sugiyono (2015: 

76), bentuk desain untuk model ini 

adalah sebagai berikut: 

Kelompok  Pretes

t  

Treatmen

t  

Postes

t  

Eksperimen  Y1 X1 Y2 

Control  Y3 X2 Y4 

  

Keterangan :  

Y1 = pretest kelompok eksperimen. 

Y2 = postest kelompok eksperimen. 

Y3 = pretest kelompok kontrol. 

Y4 = postest kelompok kontrol. 

X1= perlakuan dengan menggunakan 

model Learning Cycle 

didukung media audio – visual. 

X2=perlakuan dengan menggunakan 

model Learning Cycle. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Berdasarkan uji hipotesis 1 thitung 

22.102. dengan demikian thitung lebih 

besar daripada ttabel 5% yaitu 2,069 

dengan df 23 dapat dilihat sebagai 

berikut.  

th = 22,102 > tt = 2,069 

 Maka sebagaimana telah 

ditetapkan jika th > tt 5% maka 

analisis hasil pengujian hipotesi 

H0 di tolak dan Ha di terima. 

2. Berdasarkan uji hipotesis 2 th 

17,545. Dengan demikian th 

lebih besar dari pada tt 5% yaitu 

2,060 dengan df 25 dapat dilihat 

sebagai berikut. 

th = 17,545 > tt = 2,060 

Maka sebagaimana telah 

ditetapkan dapat ditemukan th > 

tt 5% maka analisis H0 ditolak 

Ha diterima. 

3. Meskipun th dari hipotesis 1 dan 2 

menunjukan hasil yang berbeda, 

dalam hal ini hipotesis 1 lebih besar 

dari pada hipotesis 2. Sehingga dari 

hasil tersebut menunjukan kekuatan 

terdapat pada model.  

IV. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

hasil analisis data tentang pengaruh 

model Learning Cycle didukung 

media audio visual terhadap 

kemampuan memahami kegiatan jual 

beli dilingkungan rumah dan 

masyarakat siswa kelas III SDN 1 

Tanggul Welahan dan SDN 2 

Tanggul Welahan, dapat 

disimpulkasn sebagai berikut. 
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1. Penggunaan model Learning 

Cycle didukung media audio 

visual berpengaruh 

siginifikan terhadap 

kemampuan memahami 

kegiatan jual beli 

dilingkungan rumah dan 

sekolah SDN 1 Tanggul 

Welahan Kabupaten 

Tulungagung.  

2. Penggunaa model Learning 

Cycle tanpa didukung media 

audio visual berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan memahami 

kegiatan jual beli 

dilingkungan rumah dan 

sekolah SDN 2 Tanggul 

Welahan Kabupaten 

Tulungagung.  

3. Ada perbedaan pengaruh 

anatara penggunaan model 

Learning Cycle didukung 

media audio visual dengan 

penggunaan model Learning 

Cycle tanpa didukung media 

audio visual berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan memahami 

kegiatan jual beli 

dilingkungan rumah dan 

sekolah SDN Tanggul 

Welahan Kabupaten 

Tulungagung dengan 

keunggulan pada model 

didukung media audio 

visual. Hal ini membuktikan 

bahwa sejalan dengan teori 

yang telah dipaparkan pada 

bab II berdasarkan 

perbandingan penggunaan 

model Learning Cycle 

didukung media audio visual 

dengan model Learning 

Cycle tanpa didukung media 

audio visual yang telah 

dibanding dan dikaji dari 

berbagai aspek yaitu suasana 

pembelajaran, peran guru, 

peran siswa, model, media, 

dan aktifitas belajar, maka 

dapat dilihat bahwa 

penggunaan model Learning 

Cycle didukung media audio 

visual memiliki kelebihan 

jauh lebih baik disbanding 

dengan model Learning 

Cycle tanpa didukung media 

audio visual. 

B. Saran 

Atas dasar hasil temuan 

penelitian yang telah 

disimpulkan di atas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 
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1. Para guru hendaknya cermat 

dalam menggunakan model 

untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Dengan 

penerapan model Learning 

Cycle didukung media audio 

visual diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan 

siswa dalam mempelajari 

konsep dan aturan dalam 

mempelajari Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), 

khususnya dalam memahami 

kegiatan jual beli 

dilingkungan rumah dan 

sekolah. 

2. Untuk meningkatkan  proses 

belajar mengajar yang baik 

hendaknya kepala sekolah 

mengadakan pelatihan secara 

rutin dalam menggunakan 

model dan media 

pembelajaran siswa untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam mencapai 

ketuntasan belajar yang 

memuaskan. 
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