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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya hasil belajar peserta 
didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran bahwa media 
audio visual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 
(library research) yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pengumpulan data yang dihimpun melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, 
jurnal nasional dan internasional dengan  mengumpulkan beberapa penelitian 
terdahulu tentang hasil  belajar peserta didik dengan menggunakan media audio 
visual. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal peneliti terdahulu 
menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik di sekolah dasar, karena media audio visual dapat menjadi 
daya tarik peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Namun, dari 
beberapa jurnal ada yang menunjukkan bahwa media audio visual menimbulkan 
beberapa kendala dalam proses pembelajarannya dikarenakan dapat membuat 
peserta didik menjadi egois, kurang fokus, kurang konsentrasi bahkan ada yang 
asik sendiri dan tidak kondusif dalam kegiatan penyampaian materi yang 
dilakukan oleh guru. Maka dari itu setiap guru harus  memahami dan menguasai 
media yang akan digunakannya. Kesimpulannya, media audio visual merupakan 
media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah 
Dasar. Karena, dengan menggunakan media audio visual dalam pembelajaran di 
kelas terdapat dampak yang positif bagi peserta didik terhadap kedisiplinan, 
antusias, keaktifan serta kreatifitas peserta didik yang menjadi satu pada saat 
pembelajaran dilaksanakan. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan 
belajar peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan 
merupakan tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran yang telah 
dilakukan. Hasil belajar peserta didik didalam pembelajaran menggunakan media 
audio visual mempunyai pengaruh yang sangat signifikan karena media audio 
visual dapat menjadi daya tarik peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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