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ABSTRAK 

Proyektor LCD adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi, atau 

alat bantu mengajar di kelas karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. Alat ini 

bisa juga diartikan sebagai alat bantu mengajar tatap muka sejati sebab tata letak ruang kelas tetap 

seperti biasa, tidak ada yang berubah. Guru tetap dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus 

membelakanginya. Pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh 

perubahan psikologis siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penggunaan 

metode Audio Visual dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dapat meningkatkan aktifitas belajar 

siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran tahun 2018/2019 (2) Untuk mengetahui penggunaan 

metode Audio Visual dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran tahun 2018/2019. (3) Untuk mengetahui penggunaan metode 

Audio Visual dalam pembelajaran Aqidah Akhlaq dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

IX di MTs At-Thosari Ungaran tahun 2018/2019. Penelitian yang akan dilakukan adalah peneltian 

tindakan kelas. Metode pengambilan data dengan tes, observasi/pengamatan dan dokumentasi. 

Untuk menganalisa data dalam penelitian adalah menggunakan analisis data kualitatif dan analisis 

data kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan sebagai analisis terhadap data pelengkap, 

misalnya data tentang situasi sekolah dan sebagainya. Sedangkan analisis data kuantitatif atau 

analisis data statistik prosentasi digunakan sebagai analisis pokok dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada responden. Hasil 

dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan media audio visual dengan pada pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IX MTs At-Thosari 

Ungaran tahun 2018/2019. (2) Ada peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media 

audio visual. Terbukti bahwa dari siklus 1 terlihat bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai 68,97 

dengan prosentase siswa tuntas sebesar 54% atau sebanyak 21 siswa dari jumlah siswa sebanyak 

39 siswa meningkat pada siklus 2 menjadi rata-rata yang di peroleh siswa adalah 84,35 dengan 

prosentase siswa tuntas sebesar 87% atau sebanyak 34 siswa dari jumlah siswa sebanyak 39 

siswa. (3) Penggunaan metode pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX MTs At-Thosari Ungaran tahun 2018/2019.  

Kata Kunci:  Prestasi belajar, Media Audio Visual, dan Kelas IX MTs At Thosari Kalirejo Ungaran 

Timur. 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan salah satu sarana peningkatan kualitas hidup manusia. Guru 

sebagai tenaga pendidik juga berperan menyediakan dan memberikan fasilitas untuk 

memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa dalam peningkatan cara dan hasil 

belajarnya. Guru sangat memerlukan ragam pengetahuan dan keterampilan keguruan yang 
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memadai dalam asrti yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman 

(Muhibbin, 2014: 1)  

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 dikatakan bahwa "Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Kapasitas guru sebagai sosok yang 

memiliki kewenangan mutlak dalam suatu proses belajar mengajar menuntutnya untuk 

senantiasa menemukan cara, metode dan teknik dalam pengajaran yang ia lakukan dan 

kemudian menerapkannya dalam kondisi kelas riil yang dihadapinya.  

Era perkembangan zaman dewasa ini yang melaju demikian cepat diiringi 

perkembangan teknologi tanpa mampu terbendung lagi telah merembes ke semua aspek 

kehidupan termasuk dunia pendidikan. Fenomena ini mau tidak mau harus direspon oleh 

para guru dengan sikap positif.  

Proses belajar mengajar yang selama ini terjadi secara konvensional di dalam kelas 

sudah seharusnya ditinjau kembali. Sekolah sebagai sebuah institusi terdepan dalam 

membentuk generasi pelanjut bangsa ini seharusnya menjadi pihak pertama yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi ini.  

Proyektor LCD (Liquid Cristak Display) merupakan suatu teknologi layar digital yang 

menghasilkan citra dalam bentuk gambar (Asyhar, 2011: 45). Proyektor LCD merupakan 

perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi, atau alat bantu 

mengajar di kelas karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. Alat ini bisa 

juga diartikan sebagai alat bantu mengajar tatap muka sejati sebab tata letak ruang kelas 

tetap seperti biasa, tidak ada yang berubah. Guru tetap dapat bertatap muka dengan siswa 

tanpa harus membelakanginya. Pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

membawa pengaruh perubahan psikologis siswa. Pembelajaran Akidah Akhlaq tidak lagi 

mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktifitas peserta 

didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas dengan bekerja dalam kelompok 

kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain.  

Seorang guru hanya perlu menayangkan materi yang telah dibuat sedemikian rupa 

di komputer dan diproyeksikan di layar. Hal ini akan sangat menarik karena tayangan 

gambar (picture), warna (colours) dan gerak (animated) akan sangat bervariasi. Siswa tidak 

perlu lagi dipaksa menatap papan putih yang penuh dengan tulisan guru dan kadang jauh 

dari nilai indah. Lengah sedikit saja, kemungkinan siswa akan kehilangan penjelasan guru 

yang tidak terwakili oleh coretan guru di papan tulis.  

Dalam penyampaian materi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak sering kali 

membahas hal yang bersifat abstrak, sehingga dalam menyampaikan pembelajarannyapun 

haruslah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dengan menimbang bahwa 

peserta didik juga mempunyai keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan menyerap 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di 

MTs At-Thosari Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada kelas VII terdapat beberapa 

masalah yang menjadi kendala guru dalam pembelajaran Akidah Akhlak seperti berikut: (1) 

Guru masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan mata pelajaran 
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Akidah Akhlak. (2) Metode yang digunakan kurang bervariatif sehingga berdampak pada 

prestasi belajar siswa.  

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut didepan, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan dalam ini adalah:  

1. Apakah penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlak dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019?  

2. Apakah penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlaq dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur Kabupaten 

Semarang tahun pelajaran 2018/2019?  

3. Apakah penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlaq dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019?  

Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Untuk mengetahui penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019.  

3. Untuk mengetahui penggunaan metode audio visual dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX di MTs At-Thosari Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019. 

KAJIAN PUSTAKA  

Prestasi belajar  

Muray dalam Beck (1990: 290) mendefinisikan prestasi sebagai berikut:“To 

overcome obstacle, to exercise power, to strive to do something difficult as well and as 

quickly as possible”:“Kebutuhan untuk prestasi adalah mengatasi hambatan, melatih 

kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang sulit dengan baik dan secepat mungkin” 

Selain itu agama (dalam hal ini Islam) memandang belajar sebagai suatu kewajiban 

bagi setiap orang yang berIslam agar memperoleh ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

derajat hidup di dunia maupun di akhirat. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al 

Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:  

Artinya: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Departemen Agama 

Republik Indonesia,2006: 793.).  
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Jadi prestasi dan pengetahuan belajar merupakan perubahan-perubahan dinamis 

yang menuntut ilmu pengetahuan dan perubahan tersebut menunjukkan hasil belajar yang 

dapat diukur dengan nilai. Hasil belajar atau prestasi belajar yang dimaksud dalam penulis 

disini adalah hasil nilai Fiqih. Masalah prestasi belajar merupakan masalah yang kompleks, 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu dapat berasal dari anak itu sendiri 

(internal) misalnya bagaimana intelegensianya, minat, bakat, dan sebagainya, maupun 

berasal dari luar diri anak (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari keluarga, masyarakat 

dan sekolah (Slameto, 1995: 54). 

Audio Visual  

Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. 

Ditinjau dari karakteristiknya media audio visual dibedakan menjadi 2 yaitu media audio 

visual diam, dan media audio visual gerak. Media audiovisual diam diantaranya TV diam, film 

rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Media audio visual gerak diantaranya 

film TV, TV, film bersuara, gambar bersuara, dll (Asyhar, 2011: 45)  

Inti pengajaran audio visual ini adalah dipergunakan beberapa alat/bahan media 

pengajaran antar lain melalui film strip, radio, TV, piringan hitam, tape recorder, gambar-

gambar peta, dan lain-lain sebagainya. Lebih utama menggunakan benda-benda asli sebagai 

peraga.  

Langkah- langkah pembelajaran menggunakan media audio visual adalah sebagai 

berikut.  

Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan yaitu (a) membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, (b) mempelajari buku petunjuk penggunaan media, (c) 

menyiapkan dan mengatur peralatan media yang akan digunakan.  

Pelaksanaan/Penyajian  

Pada saat melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio visual, guru perlu 

mempertimbangkan seperti (a) memastikan media dan semua peralatan telah lengkap dan 

siap digunakan, (b) menjelaskan tujuan yang akan dicapai, (c) menjelaskan materi pelajaran 

kepada siswa selama  proses  pembelajaran berlangsung, (d) menghindari kejadian-

kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi siswa.  

Tindak lanjut  

Aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang materi yang 

telah disampaikan menggunakan media audio visual. Di samping itu aktivitas ini bertujuan 

untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang bisa 

dilakukan di antaranya diskusi, observasi, eksperimen, latihan dan tes adaptasi dari Sumarno 

(2011, Blog.elearning-unesa.ac.id).  

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan media audio visual 
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METHODE PENELITIAN 

Subjek dan Obyek Penelitian 

Subjek 

Adapun subjek penelitian yang dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 

Kelas IX MTs At-Thosari Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 39 siswa. 

Obyek 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi obyek penelitian adalah penerapan 

media Audio Visual pada mata pelajaran Akidah akhlak 

Lokasi Penelitian 

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu MTs At-Thosari yang terletak di Kelurahan 

Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas ini dipilih model spiral dari Kemmis dan Taggart yang terdiri dari beberapa 

siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

pada siklus sebelumnya. Setiap siklus tersebut terdiri dari empat tahapan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi (Rochiati Wiratmaja: 66)  

Metode Pengumpulan Data 

Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian, khususnya pada proses pelaksanaan 

tindakan kelas. Sedangkan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa 

metode untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi tersebut antara lain; Metode Observasi, Metode Dokumentasi, 

Metode Wawancara dan Metode Tes 

Metode Analisis Data 

Analisis data dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah, 

menguraikan dan mengkaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses 

belajar dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan 

perbaikan pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 

Indikator Keberhasilan 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian tindakan ini apabila: 

(1) Peserta didik mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 73 dan meningkatnya 

hasil belajar yang ditandai rata-rata nilai mata pelajaran Akidah Akhlak sebanyak 80% dari 

jumlah peserta didik. (2) Adanya peningkatan kreatifitas pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran, terutama dalam hafalan pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 
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HASIL PENELITIAN 

Analisis Kegiatan Persiklus 

Pra Siklus 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peningkatan prestasi yang 

dilakukan terhadap pembelajaran Akidah Akhlak, maka disajikan hasil presatasi belajar 

peserta didik yang dilaksanakan tahap Pra Siklus sebelum menggunakan media 

pembelajaran Audio visual. Ini berarti data diambil ketika peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode klasikal. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, aspek yang menunjukkan adanya 

prestasi belajar yang maksimal belum terpenuhi, seperti adanya peserta didik pada waktu 

proses pembelajaran itu ada yang berbicara sendiri, bermain dan sebagainya. 

Berkaitan dengan hasil tes akhir yang dilakukan di akhir pembelajaran didapat 

bahwa nilai prestasi belajar sebelum dilakukan tindakan yaitu rata-rata 61,5 akan tetapi dari 

39 siswa terdapat dua puluh lima siswa atau 64% yang nilainya masih di bawah KKM (belum 

tuntas)  

Tabel 1 Rekapitulasi hasil tes belajar peserta didik sebelum perbaikan 

No. Kriteria Penilaian Kategori Jumlah Peserta didik % 

1 87 – 100 Sangat Baik 2 5% 

2 75 – 85 Baik 12 31% 

3 63 – 74 Cukup 0 0% 

4 51 – 62 Kurang 13 33% 

5 < 50 Sangat Kurang 12 31% 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa ada 31% dalam kategori sangat 

kurang, 33% dalam kategori kurang, 31% dalam kategori baik dan sisanya masuk dalam 

kategori sangat baik, 5%. 

Dari hasil pengamatan pada tabel 1 dapat diuraikan bahwa pada analisis data tes 

hasil belajar peserta didik sebelum perbaikan tingkat pemahaman materi peserta didik masih 

sangat kurang, dengan hasil nilai yang tidak sesuai dengan harapan guru. Terbukti dari 39 

peserta didik yang memperoleh ketuntasan sebesar 36% atau sebanyak 14 dan sebanyak 25 

peserta didik nilainya belum tuntas sehingga perlu adanya suatu perbaikan.  

Rencana perbaikan ini dilaksanakan dalam 2 siklus pada bulan September dan 

Oktober 2018. 

Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan di atas, kemudian peneliti 

mendiskusikan hal tersebut dengan guru maple PAI di MTs At-Thosari Kalirejo yaitu Drs.H. 

Asy’ari selaku guru mitra atau kolaborator dalam penelitian ini untuk dicarikan solusinya. 

Hasil diskusi terhadap permasalahan di atas kemudian ditemukan solusi pemecahan masalah 

dengan menggunakan dan menerapkan media pembelajaran Audio Visual pada tahap siklus 

I sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menghilangkan 

kejenuhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 
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Siklus I 

Perencanaan  

Siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 3 September dan 

10 September 2018 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit tiap pertemuan dan tes siklus 1 pada 

tanggal 17 September 2018 selama 2 x40 menit.  

Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan kegiatan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan menyediakan lembar kerja siswa.  

Tindakan dan observasi  

Hasil tes prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut.  

Tabel 2 Rekapitulasi hasil tes belajar peserta didik siklus 1 

 
No. 

Kriteria Penilaian Kategori Jumlah 
Peserta didik 

% 

1 87 - 100 Sangat Baik 4 10% 

2 75 - 85 Baik 17 44% 

3 63 - 74 Cukup 0 0% 

4 51 - 62 Kurang 11 28% 

5 < 50 Sangat Kurang 7 18% 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan antara lain:  

1) Ada 4 peserta didik atau sebesar 10% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori Sangat 

Baik.  

2) Ada 17 peserta didik atau sebesar 44% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori Baik.  

3) Ada 11 peserta didik atau sebesar 28% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori 

Kurang.  

4) Ada 7 peserta didik atau sebesar 18% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori Sangat 

Kurang.  

Refleksi 

Dari hasil pengamatan saat kegiatan belajar mengajar dapat diuraikan bahwa pada 

analisis data tes prestasi belajar peserta didik yang diperoleh pada pembelajaran tes siklus 1 

dan analisis pada hasil pembelajaran siklus 1 seperti pada tabel 2 merupakan data hasil tes 

belajar peserta didik pada siklus 1 materi Keyakinan Hari Akhir masih terdapat 19 peserta 

didik yang belum mencapai ketuntasan belajar.  

Dengan melihat kekurangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

interaksi antara guru dan peserta didik masih kurang maksimal, yaitu; 

1) Siswa kurang berani untuk menjawab pertanyaan guru dan belum berani maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya.  

2) Siswa belum dapat menyimpulkan materi sendiri dan memerlukan bimbingan dari guru.  
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3) Siswa cukup semangat untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang telah tersedia.  

4) Siswa berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja siswa, 

misalnya bertanya pada gurunya atau mencari jawaban dengan membuka buku.  

1) Sebanyak siswa 69% atau sebanyak 27 siswa dari 39 jumlah siswa dalam kelas 

tersebut telah mengikuti pembelajaran dengan baik, sedangkan sisanya masih kurang 

aktif, bergurau dengan temannya atau hanya diam tidak berbuat apa-apa.  

2) Guru/observer cukup mampu membuat anak-anak tidak tegang dengan 

pembelajaran,. Guru sudah mengajak siswa untuk berdiskusi aktif, seperti 

mengingakan siswa yang pasif berdiskusi.  

Dalam pelaksanaan, ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki pada siklus II, yaitu pada pertemuan pertama dan kedua tidak dapat 

melaksanakan kegiatan penemuan secara efektif hal ini dikarenakan dalam melaksanakan 

dan mengerjakan lembar kerjanya siswa terlalu lama dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan di lembar kerja siswa sehingga tidak dapat dilaksanakan pertangungjawaban 

setiap siswa.  

Sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu dari 80% keatas siswa mendapatkan nilai 

>73, pada siklus pertama dikategorikan belum berhasil karena 54% siswa atau sebanyak 21 

siswa dari jumlah 39 siswa memperoleh nilai > 73 dan rata-rata kelas 68,97. Belum 

berhasilnya proses pembelajaran ini disebabkan pengerjaan lembar kerja siswa yang lama, 

meskipun konsep-konsep yang diberikan bagi siswa mudah untuk dimengerti. Disamping itu 

metode pembelajaran ini berbeda dengan metode yang biasa digunakan oleh guru, sehingga 

bagi siswa lebih memperhatikan dan antusias didalam menerapkannya. Selain itu di dalam 

pelaksanaan penelitian siklus dua memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada 

siklus pertama. 

Siklus II 

Perencanaan  

Siklus 2 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 24 September dan 

1 Oktober 2018 dengan alokasi waktu 2x40 menit tiap pertemuan dan tes siklus 1 pada 

tanggal 8 Oktober 2018 selama 2x40 menit.  

Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan kegiatan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan menyediakan lembar kerja siswa dan pengamatan 

peserta didik.  

Tindakan dan observasi 

Hasil tes siklus 2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3 Rekapitulasi hasil tes belajar peserta didik siklus 2 

No. Kriteria Penilaian Kategori Jumlah Peserta 
didik 

% 

1 87 - 100 Sangat Baik 16 41% 

2 75 - 85 Baik 18 46% 

3 63 - 74 Cukup 0 0% 

4 51 - 62 Kurang 4 10% 

5 < 50 Sangat Kurang 1 3% 
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Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan antara lain  

1) Terdapat 16 peserta didik atau sebesar 41% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori 

Baik Sekali.  

2) Terdapat 18 peserta didik atau sebesar 46% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori 

Baik.  

3) Terdapat 4 peserta didik atau sebesar 10% yang hasil kerjanya masuk dalam kategori 

Kurang.  

4) Terdapat 1 peserta didik atau sebesar 3% yang hasil kerjanya dalam kategori Sangat 

Kurang.  

 Refleksi 

Dari hasil pengamatan saat kegiatan belajar mengajar dapat diuraikan bahwa pada 

analisis data tes prestasi belajar peserta didik dan keaktifan guru dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:  

1) Berdasarkan analisis hasil tes pada tes siklus ke 2 diperoleh hasil sebanyak 87% siswa 

mendapat nilai > 73 dan rata-rata kelas 84,35.  

2) Siswa turut terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

3) Di dalam menyampaikan materi sudah cukup bagus, dalam mengelola waktu sudah 

cukup efisien meskipun waktu antara siklus I dan siklus II sama.  

4) Ketika mengerjakan tugas, lebih banyak siswa yang tidak aktif pada siklus I yang lebih 

mendapatkan perhatian, dan guru mengelilingi semua siswa dan membimbing siswa 

jika ada siswa yang kesulitan menjawab.  

5) Karena proses penemuan dengan menjawab setiap pertanyaan sangat lama, selain itu 

materi yang harus dituntaskan lebih banyak maka guru memberikan tugas individu, 

kegunaannya untuk mengukur kemampuan siswa di dalam menyerap.  

6) Siswa sudah berani untuk menjawab pertanyaan guru, terutama yang berkaitan dengan 

konsep yang telah dipelajari dan berani untuk maju ke depan.  

7) Siswa belum dapat menyimpulkan materi sendiri dan memerlukan bimbingan dari guru.  

8) Siswa cukup antusias untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang telah disediakan 

meskipun bobot jawaban masih kurang baik.  

9) Siswa cukup antusias untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang telah disediakan 

meskipun bobot jawaban masih kurang baik.  

10) Siswa berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja siswa, 

misalnya bertanya pada gurunya atau mencari jawaban dengan membuka buku.  

11) Dalam satu kelompok yang dipindah gurunya ke bangku yang depan sudah cukup baik 

dalam mengerjakan tugas, meskipun demikian masih saja ada siswa yang pasif.  

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1 yaitu kegiatan belajar sebelum adanya 

perbaikan maka diperoleh data bahwa dalam hal pembelajaran oleh guru kurang adanya 
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persiapan baik perencanaan pembelajaran, alat audiovisual yang digunakan maupun 

persiapan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar sehingga 

penguasaan materi belum dipahami oleh peserta didik serta hasil yang diperoleh peserta 

didik kurang sekali dan tidak sesuai  

dengan harapan guru.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian tindakan kelas oleh Suharsimi Arikunto 

(2007:17) yang pelaksanaanya terdiri dari siklus-siklus dan setiap siklus terdapat 4 tindakan 

yaitu percanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Penerapan penelitian ini menggunakan media audio visual yang oleh Ismail (2006: 

34) mengatakan bahwa media audio visual mempunyai nilai positif dalam meningkatkan 

kegiatan dan hasil belajar pada suatu lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaanya 

penggunaan media audio visualmempunyai nilai positif dalam penggunaanya yaitu dapat 

meningkatkan prestasi belajar Akidah Akhlak di MTs At Thosari Ungaran Kab. Semarang 

Berdasarkan hasil pengamatan saat kegiatan belajar mengajar, dengan adanya 

materi persiapan yang dilakukan oleh guru dan media yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar. Dengan adanya media pembelajaran ini peserta didik lebih memahami bangun 

ruang sederhana. Terbukti dengan adanya perubahan menjadi yang lebih baik dari 

sebelumnya.  

Hasil penelitian pada siklus dua terjadi peningkatan keaktifan peserta didik dalam 

belajar, kegiatan tanya jawab cukup hidup, berani untuk menuliskan hasil dan jawaban 

peserta didik lebih terpola dan mengarah ketika guru bertanya. Dalam mengerjakan 

petanyaan-pertanyaan pada lembar kerja siswa, peserta didik mengalami proses berpikir 

dengan guru mengevaluasinya, selanjutnya peserta didik akan teringat lebih lama.  

Dengan demikian dapat ditarik satu simpulan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

khususnya peljaran Akidah Akhlak pada peserta didik kelas IX MTs At-Thosari Ungaran 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan didalam materi Akidah 

Akhlak, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan media audio visual pada pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IX MTs At Thosari Kecamatan Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Ada peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media audio visual. Terbukti 

bahwa dari siklus 1 terlihat bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai 68,97 dengan 

prosentase siswa tuntas sebesar 54% atau sebanyak 21 siswa dari jumlah siswa 

sebanyak 39 siswa meningkat pada siklus 2 menjadi rata-rata yang di peroleh siswa 

adalah 84,35 dengan prosentase siswa tuntas sebesar 87% atau sebanyak 34 siswa dari 

jumlah siswa sebanyak 39 siswa.  
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3. Penggunaan metode pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX MTs At Thosari Kecamatan Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2018/2019. 

Saran  

Berdasarkan simpulan maka saran yang dapat diberikan adalah:  

4. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak sebaiknya digunakan beberapa metode pembelajaran 

dengan menggunakan media audio visual atau dengan menggunakan LCD di MTs At 

Thosari pada tahun-tahun berikutnya.  

5. Waktu untuk pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

penggunaan media audio visual ini sangat lama dan sebaiknya penerapan model 

pembelajaran ini dapat lebih ditekankan pada pemahaman konsep-konsep dasar.  

6. Guru diharapkan didalam pembelajaran ini untuk lebih kreatif mengajak siswa secara 

aktif sehingga siswa mempunyai konsep yang tinggi dalam memecahkan permasalahan 

yang muncul dalam memahami pokok bahasan ini.  

7. Metode pembelajaran dengan menggunakan media audio visual ini hanya diterapkan 

pada pelajaran Akidah akhlak dan hanya pada satu kelas saja, maka perlu diadakan 

penelitian yang lain pada kelas lain atau diterapkan pada mata pelajaran yang lainnya.  

Kata Penutup 

Puji syukur Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas 

berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulisan penelitian tindakan 

kelas ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

Penulis sadar bahwa penelitian tindakan kelas ini sangatlah jauh dari kata sempurna 

dikarenakan keterbatasan kekuatan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, 

demi kesempurnaan penelitian tindakan kelas ini penulis menerima kritik, saran, dan 

nasehat demi hasil yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis hanya bisa berdoa, Semoga penelitian tindakan kelas ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. 
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