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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Judul merupakan hal yang sangat penting dalam karya ilmiah, karena 

judul ini akan memberikan gambaran tentag keseluruhan isi skripsi. Adapun 

judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah " Pengaruh 

Model Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Media Audio 

Visual Terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas IV MIN 04 

Bandar Lampung". Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat 

dalam skripsi ini yaitu, sebagai berikut:  

 Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi 

pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik 

itu benda, watak, orang, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat 

mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya. 

 Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk 

strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Jadi 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pendidik di kelas agar terwujudnya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. 

 Project Based Learning adalah pendekatan pendidikan yang efektif 

yang berfokus kepada kreatifitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi 

antara siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan 

menggunakan pengetahuan baru.
1
 

 Media Audio Visual adalah suatu media yang terdiri dari media vidual 

yang disinkronkan dengan media audio yang memunginkan terjadinya 

komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar. 

 Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar itu dapat 

dilihat dari terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga 

perbaikan perilaku yang didapat oleh peserta didik setellah ia menerima 

pengalaman barunya. 

 Pembelajaran tematik adalah suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siwa secara individu maupun kelompok aktif, mencari, 

                                                             
 1 Insyasiska Dewi, Zubaidah Siti, Susilo Herawati," Pengaruh Model Pembelajaran Project Based 

Learning Terhadap Motivasi Belajar, Kreativitas, Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemmampuan Kognitif 

Siswa Pada Pembelejaran Biologi"( Jurnal Pendidikan Biologi Vol.7 No. 1, Agustus 2017),h. 10 
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menggali, dan menemukann konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan autentik.
2
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama 

diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik disekolah-sekolah maupun 

di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan keterampilan. Pendidikan menurut Kamus Besar 

bahasa Indonesia  adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. 
3
  

 Sedangkan menurut Ki hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan 

Indonesia mengatakan bahwa "Pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, dan karakter), pikiran 

(Intelek) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnan hidup dan keselarasan 

dengan dunianya".
4
 

 Berkaitan dengan makna di atas maka penulis menyimpulkan 

pendidikan adalah suatu proses perubahan seseorang menjadi seseorang yang 

lebih baik lagi. mulai dari keagamaannya, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya. pendidikan yang baik yang 

diharapakan adalah pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan tanpa ada nya diskriminatif dan pembeda dalam hal apapun, dan 

pendidikan yng menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan 

manusia. 

 Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

individu, membentuk kepribadian individu yang cakap dan kreatif. Selain itu 

dalam ajaran islam orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat 

derajatnya dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan.
5
 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 

11 : 

                                                             
 2  Faberta Fransiska, " Peningkatan Hasil Belajar Siswa SD Pada Pembelajaraan Tematik Melalui 

Penerapan Model Pembelejaran Role Playing" (Jurnaal Satya Widia, Vol. 24 No. 1, 2018), h. 62  

  

 3 Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, " Pengembangan Media Pembelajaraan Berbasis Komik 
Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI NUurul Hidayah Roworejo NegeriKaton 

Pesawaran". Jurnal Terampil, Vol. 4 NO.1 (JUni 2017), h. 34 

  4 Putri Novita Sari, Skripsi: " Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learnig Terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 02 Rejomulya Jati Agung" (Lampung, UIN 
Raden Intan Lampung, 2019), h.1 

 5  Syafei Imam, Saputra Indra, " Aktualisasi Rukun Islam dalam Membangun Energi Positif", ( 

Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),h.3  
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ا  ذَ ِ إ َو  ۖ ْم  كُ َ ل  ُ حِ َّللاَّ سَ فْ َ ي ىا  ُح سَ فْ ا َ ف لِسِ  ا َج مَ الْ ىا فِي  ُح َسَّ ف َ ت ْم  كُ َ ل يلَ  ِ ا ق ذَ ِ إ ىا  ُ ى مَ يهَ  آ ذِ َّ ل ا ا هَ ُّ ي َ أ ا  َ ي

 ُ َّللاَّ اتٍ ۚ َو َج َر دَ مَ  لْ ِع ْ ل ىا ا ُ وت ُ يَه أ ذِ َّ ل ا َو ْم  كُ ىْ ِم ُىا  ى مَ يَه آ ذِ َّ ل ا  ُ َعِ َّللاَّ ف ْز َ ي وا  ُز شُ وْ ا َ ف وا  ُز شُ وْ ا يلَ  ِ ق

﴾١١﴿ يٌز ِ ب َخ ُىَن  ل مَ عْ َ ا ت مَ ِ ب  

 

Artinya :  

“Wahai orang-orang yang beriman!apabila dikatakan kepadamu “berilah 

kelapangan dalam majelis-majelis”. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikataka, “berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu danorang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadalah:11) 

 

Masalah mutu pendidikan dasar sampai saat ini belum menjadi prioritas, 

sehingga perluasan kesempatan belajar untuk meningkatkan angka pastisipasi 

pendidikan yang juga masih belum tuntas. Menurut Suryadi dan tilaar dalam 

penelitiannya, gambaran mengenai mutu pendidikan secara umum disimpulkan 

sebagai berikut: 1) Besarnya kelas-sekolah; 2) Rasio Murid-Guru; 3) Keadaan 

Guru; 4) Buku pelajaran; 5) Proses pendidikan; 6) Faktor keluarga.
6
 

Upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di 

Indonesia,pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

akhirnya mengeluarkan Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 tentang 

pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Permendikbud pasal 4 

menjelaskan bahwa " Satuan pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah dapat 

melaksanakan kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 

2019/2020.
7
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mencoba 

melakukan berbagai hal untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, salah 

satunya dengan cara menerapkan sisem kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. 

Permendikbud pasal 4 menjelaskan bahwa penggunaan kurikulum 2006 

diberlakukan sampai tahun plajaran 2019/2020, jadi pada tahun 2019 ini banyak 

sekolah yang sudah mulai menerapkan kurikulum 2013 atau biasa disebut tematik 

termasuk sekolah yang akan penulis teliti. 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan 

atau diimtegrasikan. Tematik diberikan dengan maksud memyataukan konten 

kurikulum dalam unit-unit atau satuan-satuan yang utuh sehingga membuat 

pembelajaran sarat akan nilai, bermakna dan mudah dipahami siswa.
8
  

                                                             
 6 Ibid, h. 4 

7 Ibid, h. 5. 

 8 Naddea Nur Ulfasari, Skripsi "Pengembangan Modul Tematik Berbasis Model Project Based 

Learning untuk Kelas IV SD/MI" ( Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 25 
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pembelajaran tematik merupakan salah satu  pendekatan pembelajaran yang 

bersifat holitik. Dalam pendekatan ini terdapat dua tujuan yaitu menghasilkan 

pembelajaran bermakna menggunakan otak kiri yang diwujudkan melalui 

pengembangan keahlian akademis dan teknis, dan pembelajaran bermakna 

menggunakan otak kanan yang diwujudkan melalui pengembangan sosial dan 

keterampilan nilai. Sedangkan pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu 

pendekatan dalam pembelajaran terpadu (Integrated Instruction) yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual atau 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan autentik.
9
 

Penulis menyimpulkan bahwa, pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang berbentuk tema-tema yang memuat beberapa mata pelajaran yang berkaitan. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang membuat siswa baik secara 

individu ataupun kelompok menggali dan menemukan konsep atau pengetahuan-

pengetahuan baru dan guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran tematik ini 

mengharuskan siswa menyeimbangkan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Inovasi pembelajaran hendaknya diterapkan oleh pengajar pada semua 

jenjang pendidikan. Kegiatan pembelajaran akan tampak lebih hidup ketika guru 

dapat mengeksplorasi secara maksimal seluruh unsur disekitarnya
10

. Salah satu 

yang bisa membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik 

adalah penggunaan media dan strategi. Media berasal dari bahasa latin "medius" 

yang berarti tengah,perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, media diartikan 

perantara atau pengantar pesam dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan 

bringss berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 
11

  

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa media adalah 

segala sesuatu yang berbentuk nyata atau sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan 

bentukkan dan memudahkan penyampaian ilmu dari pendidik kepada peserta 

didik. Menurut anderson dalam penelitiannya media audio visual adalah media 

pembelajaran yang terdiri dari dua kata yaitu audio dan visual. Audio artinya dapat 

didengar sedang visual artinya dapat dilihat.` 

Penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual merupakan 

jenis media yang didalamya terdapat gambar yang bisa dilihat dan tedapat suara 

yang bisa didengar. contohnya video, berbagai ukuran file, slide yang memiliki 

suara dan lain sebagainya. Tidak hanya media salah satu penunjang pembelajaran 

yang membuat pembelajaran lebih menarik adalah model pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik saat menyampaikan materi. penelitian kali ini penulis 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. 

                                                             
 9 Ibid, h. 26 
 10Andi wicaksono, "Peran Media Audio Dalam Meningkatkan Kualitas Proses pembelajaran 

Apresiasi Cerita Pendek. ( Jurnal Iain Surakarta, Vol.2 No.1, Juni 2017),  h. 69 

 11 ibid, h.119 
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Model pembelajaran Project Based Learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah 

kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah.
12

 

Berdasarkan hasil pra survei penelitian melalui obervasi dan wawancara, penelitian 

dilakukan dengan mewawancari Guru kelas 4 MIN 4 Bandar Lampung pada 

tanggal 23 April 2021 ditemukan masih banyak peserta didik yangg mendapatkan 

nilai dibawah KKM dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 tentang 

Keberagaman Agama dan Budaya di Indonesia dikarenakan  proses pembelajaran 

yang hanya sekedar mengirimkan media ke forum pembelajaran tetapi kurang 

mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 Sehingga rendahnya rasa ingin tahu peserta didik, dan kurangnya rasa 

percaya diri peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, dan kurang aktifnya 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk penggunaan media di 

kelas 4B sudah sering digunakan dan lebih sering digunakan lagi selama masa 

pandemi ini termasuk dalam penggunaan media audio visual, sedangkan untuk 

penggunaan model pembelajaran Project Based Learning belum pernah digunakan 

dalam materi apapun.   

Berdasarkan hasil pra penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebagian besar peserta didik yang ada di kelas 4B belum terlalu memahami 

pembelajaran tema 7 Indahnya Keragaman Di Negeriku. Berdasarkan gambaran 

dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul " 

Pengaruh  Model Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Media Audio  

Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas IV Di Min 

4 Bandar Lampung".  

Penulis mengambil beberapa kajian yang bersangkutan dengan judul yang 

akan penulis teliti. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh fathullah wajdi 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan hasil 

implementasi model pembelajaran project based learnning dan penilaian auntentik. 

Model pembelajaran dan penilaian ini menghasilkan kompeten yang memuaskan, 

yaitu dengan nilai rata-rata 3,55 dan 3,63 pada skala 1-4 dengan kualifikas baik. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saidun Hutasushut 

dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa dengan 

menerapkan pembelajaran yang inovatif yaitu pembelajaran project based learning. 

Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Chandra lesmana yang 

bertujuan untuk menguji keefektivitasan penerapan model pembelajaran projek 

based learning di Program Study PTIK STKIP PGRI Pontianak pada mata kuliah 

pemograman visual 1 dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa.  

Melihat tingkat keberhasilan penggunaan model pembelajaran project based 

learning dan penggunaan Media Audio Visual dalam proses belajar mengajar 

membuat penulis tertarik menggunakan Model pembelajaran Project Based 

                                                             
12  Naddea Nur Ulfasari, Op. Cit, h. 28 
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learning dan media Audio Visual dalam satu lingkup pembelajaran, perbedaannya 

dengan penelitian terdahulu diatas adalah, penelitian yang telah dilakukan hanya 

menggunakan Model pembelajarannya saja atau hanya menggunakan Media Audio 

Visualnya saja tidak digunakaan dalam satu lingkup pembelajaran seperti yang 

akan penulis lakukan. 

C.  Identikasi dan Batasan Masalah 

 Permasalah penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya yaitu rendahnya hasil belajar dan keaktifan peserta didik 

kelas IV dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1. Agar penelitian ini 

dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis 

memandang permasalahan penelitian perlu dibatasi dibatasi variabelnya. Oleh 

sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan "Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Media Audio Visual 

Terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas IV MIN 04 Bandar 

Lampung". 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

"Apakah Ada Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik 

Kelas IV MIN 4 Bandar Lampung". 

 

E. Tujuan Peneltian  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah   

terdapat pengaruh Pengaruh Meodel Pembelajaran Project Based Learning 

berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 

IV di MIN 4 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1 memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya jurusan PGMI. 

2 Dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian 

yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam 

3 Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan keterampilan perihal 

model pembelajaran dan media yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas.  

4 Bagi guru sekolah dasar dapat menambah masukan dalam memilih 

model pembelajaran dan media yang akan di gunakan. 
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5 Bagi anak, dapat dijadikan sebagai tindakan preventif atau tindakan 

pencegahan, agar kelak para generasi bangsa bisa merasakan kehidupan 

yang rukun, aman dan tentram, serta saling menyayangi sesama umat 

manusia. 

 

G. Penelitian  yang Relevan  

 fathullah wajdi melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan implementasi dan hasil implementasi model pembelajaran project 

based learnning dan penilaian auntentik agar dapat dijadikan contoh dan 

pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran drama dan sastrra padaa 

umumnya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Model pembelajaran 

dan penilaian ini menghasilkan kompeten yang memuaskan, yaitu dengan nilai 

rata-rata 3,55 dan 3,63 pada skala 1-4 dengan kualifikas baik.
13

 

 Merlin Agustin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

adanya penerapan media audio visual dengan LCD dalam meningkatkan hasil 

belajar IPA pada tema 6 subtema 1 (suhu dan kalor) pada kelas V MIN 06 

bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas 

yang berfokus pada situasi kelas atau biasa disebut Classroom Action Research. 

Dengan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa penerapan media Audio 

visual dengan LCD dapat meningkatkaan hasil belajar IPA pada tema 6 

subtema 1 pada kelas V MIN 06 Bandar Lampung.
14

 

  

  

 

 

 

 

 

 

` 

 

                                                             
 13 Fathullah Wajdi, " Implementasi Project Based Learning dan Penilaian Autentik 
dalam Pembelajaran Drama Indonesia" Jurnal Pendidikan Bahasa dan sastra, Vol. 17 No. 1 2017 
 14 Merlin Agustin, Skripsi, " Penerapan Media Audio Visual dengan LCD Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Tema 6 Subtema 1 (Suhu dan Kalor) Dikelas V MIN 04 
Bandar Lampung", (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020)  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1 Model Pembelajaran Project Based Learning 

a. pengertian model pembelajaran project based learning 

 Model pembelajaran project based learning merupakan penerapan dari 

pembelajaran aktif. Secara sederhana pembelajaran berbasis proyek 

didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara 

teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa 

atau dengan proyek sekolah. 
15

 

 project based learning adalah pemelajaran inovatif yang mendorong 

peserta didik untuk melakukan penyelidikan bekerja secara kolabortif dalam 

meneliti dan membuat proyek yang menerapkan pengetahuan mereka dari 

menemukan hal-hal baru, mahir dalam menggunakan teknologi dan mampu 

menyelesaikan masalah.
16

 

 Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project based learning 

adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah 

suatu pendekatan pendidikan yang efektif yang berfokus kepada kreatifitas 

berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan 

sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru.
17

 

 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan model pembelajaran 

project based learning adaalah model pembelajaran inoovatif yang 

mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari peserta 

didik yang berfokus pada kreatifitas berpikir dan pemecahan masalah yang 

ada disekeliling lingkungan peserta didik. 

 

 

b. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning 

 Penerapan model pembelajaran project based learning dikembangkan 

oleh the George Lucas Educational Foundation, dimulai dengan pertanyaan 

esensial topik yang diambil sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai 

dengan suatu investigasi mendalam. Pertanyaan esensial diajukan untuk 

                                                             
 15 Maria Anita Titu, Penerapan Model Pembelajaran Projek Based Learning Untuk 
Meningkatkan Kreativitas Siswa Pada Materi Konsep Masalah Ekonomi, Prosiding Seminar Nasional 9 

Mei 2015,h. 178 

 16 Ni Made Yeni Suranti, Gunawan, Hairunnisyah Sahidu, Pengaruh Model Pembelajaran Projek 

Based Learning Berbantuan Media Virtual Terhadap Penguasaan Konsep Peserta Didik Pada Materi Alat 
Alat Optik. Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, Vol.II No.2, 2016. h. 74 

 17 Fathullah wajdi,"Implementasi Projek Based Learning dan Penilaian Auntentik dalam 

Pembelajaran Drama Indonesia "Jurnal Pendidikan Bahasa dan Satra, Vol.17 No.1 2017, h.l.85 
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memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai 

tema projek yang akan diangkat. 

 kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi 

tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung dalam menjawab 

esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta 

mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu 

penyelesaian proyek. Ketiga, membuat jadwal aktivitas, guru dan peserta 

didik secra kolaboratif menyusun jadwal dalam menyelesaikan proyek. 

jadwal ini disusun untuk mengetahui seberapa lama waktu yang diibutuhkan 

dalam mengerjakan proyek. 

 keempat, memonitor perkembangan proyek peserta didik, guru 

bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta 

didik selama menyelesaikan proyek. Kelima, penilaian hasil kerja peserta 

didik penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar. dan yang 

terakhir evaluasi proyek, kegiatan yaang dilakukan adalah guru dan peserta 

didik melakukan refleksi proyek. Siswa diminta untuk mengungkapkan apa  

saja yang telah merek pahami dan lakukan selama proyek berlangsung.
18

 

 

c. Keuntungan Model project Based Learning  

 Moursund, Bielefeldt dan underwood meneliti sejumlah artikel tentang 

proyek dikelas yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan testimonial 

terhadap guru, terutama bagaimana guru menggunakan proyek dan persepsi 

mereka tentang bagaimana keberhasilannya. Keuntungan dari belajar 

berbasis proyek adalah: Pertama, meningkatkan motivasi. Laporan-laporan 

tertulis tentang proyek itu banyak yang mengatakan bahwa siswa suka tekun 

sampai kelewat batas waktu serta belajar dalam proyek lebih fun daripada 

komponen kurikulum yang lain.
19

 

 Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Banyak 

sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat 

siswa menjadi lebih aktif  dan berhasil memecahkan masalah-masalah 

secara kompleks. Ketiga, meningkatkan kecakapan kolaboratif. Pentingnya 

kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan 

kecapakan dalam berkomunikasi. Keempat, meningkatkan keterampilan 

mengelola sumber, pembelajaran berbasis proyek yang di implementasikan 

secara memberikan kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber 

lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.  

 

                                                             
 18 Ni Made Yeni Suranti, Gunawan, Hairunnisyah Sahidu, Op.Cit, h.74 

 19 Bagas Diemas, Harimurti Rina, "Pengararuh penerapan tools google classroom pada model 

pembelajaran project basef learning terhadap hasil belajar siswa", Vol.02 No 01, 2017. h,60-61 
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2 Media Audio Visual 

a. Pengertian Media Audio Visual  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti 'tengah', 'perantara' atau 'pengantar'. Dalam bahasa arab, media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan.
20

 Sedangkan menurut Miarso media merupakan segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar.
21

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

media merupakan segala sesuatu yang berbentuk yang menjadi perantara 

yang digunakan pendidik untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik 

dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik untuk 

belajar. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan peserta 

didik belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka 

sesaui dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Media audio adalah media yang mengandung pesan daalam bentuk 

auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Lalu, media 

visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra 

penglihatan. Sedang media audio visual adalah perpaduan antara media 

audio dan media visual. 
22

 

Menurut Azhar Arsyad media audio visual adalah cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-

mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan 

visual.
23

 Kemudian menurut Andre, media audio visual adalah suatu 

media yang terdiri dari media visual yang disinkronkan dengan media 

audio yang sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian media audio visual diatas dapat 

disimpulkan media audio visual adalah media gabungan antara media 

audio dan visual yang berarti media yang dapat dilihat dan didengar 

dalam waktu yang bersamaan yang dapat memudahkan penyampaian 

materi dari pendidik ke peserta didik.  

 

b. Kelebihan Media Audio Visual 

                                                             
 20 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2015),h.3 

 21 Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani 

(Yogyajarta/lampung:Glaksitas,2016), h.2 
 22 Tim pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 

2015), h. 162 

 23 Azhar Asyad, op,cit, h.32 
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  Dalam penggunaan suatu penggunaan media pasti terdapat kelebihan 

dan kekurangan, kelebihan dari penggunaan media audio visual antara 

lain: 

1 Dapat menyajikan model atau contoh yang baik untuk siswa 

2 Dapat menyajikan informasi-informasi yang dapat dipahami 

denggan 

3 tingkatan dan usia yang berbeda 

4 Dapat menghemat waktu pendidik dan peserta didik misalnya 

dengan merekam siaran pelajaran yang diajakrkan dapat diputar 

ulang jika diperlukan tanpa perlu melakukan proses itu kembali.  

5 Dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran di jarak yan 

berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan.
24

 

 

c. Kelemahan Media Audio Visual 

   Tidak hanya memiliki kelebihan media audio visual juga 

memiliki kelemahan-kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut antara 

lain: 

1 Hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah 

2 Pengadaan media ini umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu 

yang banyak. 

3 Pada saat media dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus 

sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yan ingin 

disampaikan 

4 kekhawatiran kepada anak yang akan bersifat pasif selama 

penayangan.
25

 

 

d. Macam-Macam Media Audio Visual 

   Jenis-jenis media menurut Widyastuti dan Nurhidayat 

mengklasifikasikan media dalam tujuh kelompok yaitu: media audio, 

media cetak, media visual, media visual gerak, media audio semi. 

Sedangkan untuk media audio visual diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

Media Audio visual Diam yang terdiri dari film rangkai suara dan slide 

rangkai suara dan media audio visual gerak yang terdiri dari film 

dokumenter dan video
26

 

 

3 Belajar dan Hasil Belajar  

                                                             
 24  M.Saifur Rohman, Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran  Fiqih di kelas VII 

Di MTs SA PP Roudlotut Tholibin BandungHarjo Donorojo Jepara(Skripsi Universitas Islam  Nahdlotul 

Ulama, Jepara 2015)h, 39  
25 Azhar Asyad, op,cit, h.53 

 26 Iseu Synthia Permatasari,Nana Hendracipta, Aan subhan Pamungkas, "Pengembangan media 

pemelajaran video animasi hands move dengan konteks lingkungan pada mapel IPS" , vol.6 No.1, h.35-36 
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a. Pengertian Belajar 

 Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi 

yang ada di sekitar individu siswa
27

. Belajar juga merupakan proses melihat, 

mengamati dan memahami sesuatu yang ada disekitar siswa. Menurut surya, 

belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Lebih jauh Witherington menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai 

pola-pola  respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, dan 

sikap baru.
28

  

 Burton berpendapat bahwa belajar sebagai perubahan tingkah laku 

pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu 

dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka dapat berinteraksi 

dengan lingkungannya. 
29

 Penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah 

proses yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dari 

yang tidak tau menjadi tau. 

 

b. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif,  dan psikomotrik. Oemar Malik 

menyatakan bahwa hasil belajar itu dapat dilihat dari terjadinya perubahan 

dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku.
30

 Hasil belajar 

juga adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
31

 

 Hamalik mengemukakan hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dati tidak tau menjadi  tau dan dari yang tidak mengerti menajdi mengerti.
32

 

Berdasarkan Kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah sejumlah pengalaman, pengetahun, kemampuan yang didapat oleh 

peserta didik selama proses pembelajaran. 

                                                             
27  Rusman , Pembeajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Penilaian (Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), h. 11 

 28Rusman, Deni kurniawan, Cepi riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi mengembangkan profesional guru(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 2015)h,7 

 29 Rusman, op,cit, h. 12-14 

 30 Barhan Ricardo, Sentot Bernadus," Penerapan project based learning dengan lesson study 

untuk meningkatkan hasil belajar teknik permesinan",  Vol 3 No 1, h. 28 
 31 Rusman, op,cit, h. 67 

 32 Muhamad Afandi,"Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe stad di MI Muhammadiyah tanjung inten", Vol.6 No.1, h. 2 



 
 

13 

 Hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
33

 Sesuai firman Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Al- Ankabut ayat 43: 

 

 

Artinya:  

" Dan perumpamaan- perumpaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada 

yang memahami kecuali orang- oorang yang berilmu." (Q.S. Al- Ankabut: 

43).34 

 

c. Pengukuran Hasil Belajar 

 

 Pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenapp 

ranah kognitif yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar 

siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh 

ranah itu, khususnya ranah afektif peserta didik, sangat sulit. Hal ini 

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tak 

dapat diraba).
35

 

  Oleh karena itu ada yang dapat dilakukan pendidik dalam hal ini 

adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkat laku yang di anggap 

penting dan diharapkan dapat mencerminakn perubahan yang terjadi sebagai 

hasil belajar peserat didik, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun ranah 

psikomotorik.  

 Hasil bellajar peserta didik dapat diketahui setelah melakukan proses 

pembelajaran yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi 

merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik. 
36

 

  Dengan adanya evaluasi, pendidik dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan peserta didiknya setelah melakukan proses pembelajaran. 

Pengukuran hasil belajar pada penelitian ini berupa tes objektif berbentuk 

pilihan ganda masing- masing 30 soal untuk pretest dan 30 soal untuk 

posstest pada tiap kelas dimana dalam penyusunannya memperhatikan 

indikator. Berikut merupakan indikator-indikatornya:
37

 

 

 

 

 

                                                             
 33 Nana sudjana, penilaian Hasil Proses belajar Mengajar, (bandung: Remaja Rosda karya, Cet. 

V, 2015), h.28 
34 Kementrian Agama RI. h.399 
35 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 216 
36 ibid, h. 197 
37 ibid, h. 217 
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Tabel 2.1 

Daftar Indiktor Kognitif 

 

No Jenis Indikator 

1 Pengetahuan  

C1 

Menjelaskan, mengurutkan, 

mengidentifikasi, mengulangi, 

menyebutkan, dan sebagainya  

2 Pemahaman  

C2 

Meringkas, nengklaarifikasi, melaksanakan, 

memaparkan, menulis kembali, dan 

sebagainya. 

3 Penerapan 

C3  

Menggunakan, menjalankan, 

melaksanakan, mempraktikkkan, memilih, 

menyelesaikan, dan sebagainyaa. 

4 Analisis 

C4 

Membandingkan, menguraikan, 

membedakan, menyamakan, 

mengintegrasikan, menyusun ulang, dan 

sebagainya. 

5 Sintesis 

C5 

Mengategorikan, memodifikasikan, 

mengorganisasikan, menghubungkan, 

merevisi dan sebagainya  

6 Evaluasi  

C6 

Membangun, menilai mengkritik, 

menyimpulkan, menguji, dan sebagainya  

 

 Tingkatan hasil belajar dalam ranah kognitif yang cocok digunakan 

untuk jenjang SD/MI yaitu: Pengetahuan/Knowledge (C1), Pemahaman/ 

Comprehension (C2), Penerapan/application (C3). Berdasarkan ketiga ranah 

kognitif diatas, ranah tersebutlah yang menjadi objek penilaian hasil belajar.  

 Pengukuran hasil belajar pada ranah kognitif ini adalah dengan bentuk 

tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang 

diberikan kepada peserta diidk dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian, 

bentuk tes kognitif yang peneliti gunakan adalah tes tertulis berbetuk soal 

pilihan ganda.  
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Tabel 2.2 

Daftar Indikator Afektif 

 

No  Jenis  Indikator  

1 Menerima  Menyadari, mengamati 

2 Menanggapi  Menjawab, menyetuji, terlibat  

3 Apresiasi  Mendukung, ikut serta, mengagumi 

4 Menyusun  Mengakui, menyaakini, 

mempertimbangkan  

5 Karakterisasi  Mempraktikkan, melakukan  

 

Tabel 2.3 

Daftar Indiktor Psikomotorik 

  

No Jenis Indikator 

1 Keterampilan bergerak  Mengkoordinasinasikan gerak tubuh  

2 Keterampilan verbal 

dan non verbal  

Fasih berbucara dan menulis  

 

 

4 Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik  

 Pembelajaran tematik yang disebut dengan pembelajaran terpadu 

sebagai terjemahan dari integrated teaching and learning. Bahkan ada juga 

yang menyebutnya integreted curriculum approach (Pendekatan kurikulum 

terpadu), atau a coherent curriculum approach (Pendekatan kurikulum yang 

koheren). Menurut T. Raka Joni pembelajaran terpadu adalah suatu sisstem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individu maupun kelompok 

aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan autentik.
38

 

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1 Berpusat pada siswa 

2 Memberikan pengalaman langsung pada anak  

3 Pemisahan muatan mata pelaajaran tidak begitu jelas  

4 Menyajikan kosep dari berbagai muatan mata pelajaran serta 

bersifat luwes/fleksibel  

                                                             
38 Abd kadir, Hanun Asrorah, pembelajaran Tematik, Jakarta:PtGrafindo Persada 2015,h.5 
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5 Hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat daan 

kebutuhan siswa. 

6 Menggunaan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan
39

. 

 

c. kelebihan Pembelajaran Tematik   

 Pembelajaran tematik sebagai pembelajaran yang memperhatikan 

karakteristik perkembangan peserta didik, pembelajaran tematik tentu  

memiliki banyak kelebihan aau keunggulan daripada pembelajaran terpisah, 

kelebihan nya antara lain: 

1 Dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran, 

karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 

2 menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu 

3 Anak didik mampu melihat hubungna-hubungan yang bermakna 

dikarenakan isi atau materi pembeljraan lebbih berperan sebagai 

sarana tau alat, bukan tujuan akhir. 

4 Pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh akumulasi 

pengetahuan dan pengamanan anak didik tidak tersegmentasi pada 

disimplin ilmu atau mata pelajaran tertentu, sehingga anak didik 

akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang saling 

berkaitan antara satu sama lain. 

5 keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan 

menguatkan konsep yang telah dikuasai peserta didik, karena 

didukung dengan pandangan dari berbagai perspektif 

 

d. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

 Selain memiliki kelebihan pembelajaran tematik tentu juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dlam pembelajaran 

tematik antara lain: 

1 Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut pendidik untuk 

mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

2 persiapan yang harus dilakukan oleh pendidik lebih lama. Karena 

pendidik harus merancang pembelajaran tematik dengan 

memperhatikan keterkiatan antara berbagai pokok materi dalam 

beberapa mata pelajaran. 

3 Menuntut penyediaan alat, bahan, saranaa dan prasarana untuk 

berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak.
40

 

 

                                                             
39 Rusman, op,cit, h.146 

 40 kadir , HanunAsrorah, Op, Cit, h.26 
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B. Kerangka Pikir  

 Menurut Uma Sekaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

indentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik adalah 

kerangka pikir yang akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel 

yang akan di teliti.
41

 

 Penelitian yang akan akan dilakukan adalah jenis penelitian Kuasi 

eksperimen, peneliti akan menggunakan dua kelas yang berbeda yang 

digunakan sebagai sampe penelitian satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Cara yang digunakan dalam kelas eksperimen untuk menangani siswa 

yang memiliki nilai Kriteria Ketuntasan Minimum dalam pembelajaran tematik 

tema 7 tentang "Indahnya Keragaman di Negeriku" adalah dengan cara 

memberikan pembelajaran tersebut dengan menggunakan Metode 

Pembelajaran Project Based Learning dan dibantu dengan penggunaan media 

Audio Visual. 

 Sedangkan dalam kelas kontrol akan digunakan model pembelajaran 

konvesional yang memang sudah diigunakan di MIN 04 Bandar Lampung 

tersebut. Peneliti membuat kerangka berpikir seperti bagan dibawah ini: 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, 

dan rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

                                                             
41 Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 91 

Kondisi awal 

kelas control kelas eksperimen 

Menggunakan model 

pembelajaran konvensional  

1 pembelajaran berpusat 

pada guru  

2 siwa pasif dalam 

proses pembelajaran 

 

Menggunakan Metode Pembelajaran 

Projek Based Learning dan media audio 

visual 

1 mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa  

2 siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran  

3 membiasakan siwa bekerjasama 

dalam kelompok 

 

mm 

 

Hasil belajar tematik siswa belum memenuhi KKM 

Hasil belajar siswa memenuhi KKM 

atau tidak memenuhi KKM 
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pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
42

 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotessi 

adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul. 

Berdasarkan pengertian tersebut dalam penelitian yang berjudul " Pengaruh 

Model Pembelajaran Projek Based Learning Bebantuan Media Audio Visual 

Terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas VI MIN 4 Bandar 

Lampung" Mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Ada Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

 berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar tematik 

 peserta didik  kelas VI MIN 4 Bandar Lampung. 

Ho :Tidak ada Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

 berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar tematik 

 peserta didik  kelas VI MIN 4 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Ibid, h. 96 
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