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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1 Ki Hajar 

Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi- tingginya.2 

Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan 

yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan pada anak didik. Proses 

pendidikan dikemas dalam satu sistem yang saling berkaitan antara satu 

unsur dengan unsure lainnya. Unsur-unsur yang saling terkait dalam sistem 

pendidikan terdiri atas komponen-komponen, yaitu tujuan, anak didik, 

pendidik, lingkungan, dan alat pendidikan. Unsur-unsur tersebut merupakan 

satu kesatuan dan saling berinteraksi.  

                                                
1
 UU RI No. 2 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Citra 

Umbara, 2003), hlm. 3  
2
 Zahara Idris, Dasar-dasar Pendidikan, (Padang : Angkasa Raya, 1991), hlm. 9 
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Namun, tampaknya pelaksanaan pendidikan kita di sekolah belum 

sesuai dengan harapan di atas. Padahal dalam pendidikan guru merupakan 

figur sentral, agar guru mampu menunaikan tugasnya dengan baik, terlebih 

dahulu harus memahami dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan 

proses belajar mengajar. Namun pelaksanaan pedidikan kita di sekolah 

belum sesuai dengan harapan-harapan di atas. Para guru di sekolah masih 

bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang di berikannya.  

Padahal pembelajaran seharusnya menggunakan metode mapun 

media pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan, guru 

harus mampu memiliki modal pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang di sampaikan. Kondisi seperti ini membutuhkan strategi 

pembelajaran yang dapat melibatkan semua peserta didik sehingga dapat 

saling membelajarkan melalui tukar pikiran, pengalaman maupun gagasan-

gagasan.   

Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah saat ini 

masih sebatas sebagai proses penyampaian pengetahuan tentang ilmu 

ilmiah sementara proses internalisasi dan aplikasi nilai-nilai pengetahuan 

alam dalam kehidupan sehari-hari siswa justru kurang mendapat perhatian. 

Selain itu pada kenyataannya tidak semua guru mempunyai ketrampilan 

dalam memilih media maupun media pembelajaran. Walaupun sebenarnya 

banyak faktor yang melatar belakanginya.  
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Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam proses 

pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan. Media pembelajaran berarti pilihan 

pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara 

efektif untuk melaksanakan tugas secara profesional. Guru memerlukan 

wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan media belajar 

mengajar, maupun dalam arti efektif instruksional, tujuan belajarnya yang 

dirumuskan secara eksplisit dalam proses belajar mengajarnya, maupun 

dalam aspek pengiring misalnya kemampuan berfikir kritis dan kreatif.3 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar 

siswa akan membantu guru dan juga anak didik untuk mendapatkan hasil 

yang memuaskan dalam proses pembelajaran.  

Pemikiran sederhana di atas sesungguhnya sedikit gambaran yang 

terjadi di lapangan, yang secara empiris juga pernah penulis rasakan sebagai 

guru IPA di madrasah ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan  Islam formal, 

penggunaan media maupun media pembelajaran yang efektif masih jauh dari 

yang di harapakan bahkan penggunaan metode yang selama ini digunakan 

guru-guru sangat tidak berpihak pada siswa bahkan cendrung membuat 

jenuh peserta didik seperti metode ceramah dan pemberian tugas.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan yakni di 

Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang, salah satu masalah yang penulis 

                                                
3
 Sulistina Widia Astutik, Penerapan Model Pengajaran Terbalik Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), hal. 4 
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temukan adalah masalah hasil belajar setelah dilakukan diskusi dengan 

rekan guru diantara faktor-faktor yang menjadi masalah di kelas tersebut 

adalah latar belakang pendidikan guru, kurangnya kesadaran guru untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang 

inovasi pembelajaran dalam bentuk inovasi metode strategi, media maupun 

media pembelajaran. Begitupun siswa, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar, diantaranya lingkungan tempat belajar atau 

tempat tinggal, kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, kurang 

mengetahui akan pentingnya pendidikan dan siswa merasa tidak bergairah 

dengan gaya guru dalam mengajar. Hal tersebut juga mempengaruhi pada 

kualitas pengajaran dan kegiatan belajar siswa dalam upaya untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Kondisi semacam ini menjadi pengalaman sendiri seperti yang terjadi 

di sekolah tempat penulis mengajar yakni MI An-Nuur Palembang, dimana 

penggunaan metode belajar yang hanya terpaku pada satu metode seperti 

ceramah saja atau tugas rumah membuat belajar kurang maksimal salah 

satunya muncul permasalahan hasil belajar dimana hasil belajar yang di 

capai tidak sesuai dengan harapan permasalahan ini khususnya terjadi di 

kelas IV. 

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi pada bulan November 2013 

dengan rekan guru di Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang dapat 

dikemukakan asumsi yang menjadi alasan rendahnya hasil belajar siswa IV 
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dalam mata pelajaran IPA, bahwa proses belajar mengajar di kelas IV  

berlangsung sangat monoton, guru melakukan hal-hal yang tidak menarik 

dalam mengajar seperti ceramah, mencatat, mendikte dan sebagainya.  

Atas dasar ini penulis pernah mencoba melakukan tes terhadap hasil 

belajar siswa pada Awal Desember 2013 dimana sebelumnya mengajar 

dengan menggunakan metode ceramah dan mencatat kemudian didapat dari 

hasil tes tersebut, ternyata nilai rata-rata dari 33 siswa/siswi hanya sangat 

rendah dan ketuntasan siswa jauh dibawah standar KKM disekolah penulis.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil observasi inilah yang 

mendorong penulis untuk mengadakan perbaikan pengajaran mata pelajaran 

IPA melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang peneliti lakukan sendiri 

dengan melibatkan observer yang dalam hal ini akan menggunakan media 

pembelajaran Visual Realia melalui alat peraga alamiah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dengan ini penting 

untuk dilakukan penelitian, oleh karena dalam hal in penulis memberi judul 

penelitian ini PENGGUNAAN MEDIA VISUAL REALIA MELALUI ALAT 

PERAGA ALAMIAH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI BAGIAN-BAGIAN TUMBUHAN DI 

KELAS IV  MI AN-NUUR PALEMBANG  
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan mata 

pelajaran IPA di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang 

sebelum diterapkanya media pembelajaran Visual Realia melalui alat 

peraga alamiah? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan mata 

pelajaran IPA di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang 

setelah diterapkanya media pembelajaran Visual Realia melalui alat 

peraga alamiah? 

3. Apakah dengan menerapkan media pembelajaran Visual Realia 

melalui alat peraga alamiah dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

materi bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan 

di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang sebelum 

diterapkanya media Visual Realia melalui alat peraga alamiah 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan 

mata pelajaran IPA di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur 

Palembang setelah diterapkanya media pembelajaran Visual Realia 

melalui alat peraga alamiah 
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3. Untuk mengetahui apakah dengan menerapkan media pembelajaran 

Visual Realia melalui alat peraga alamiah dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang 

Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah penulis berharap 

banyak hal yang merupakan hasil penelitian dalam skripsi ini akan berguna 

bagi banyak pihak, secara spesifik harapan kegunaan penelitian ini adalah:. 

1. Teoritis. Memberi cakrawala berpikir ilmiah bagi mahasiswa dan 

steakholder pendidikan lainya dalam upaya pengembangan pendidikan. 

2. Praktis.  

a. Sekolah. Memberi sumbangan pemikiran bagi kalangan pendidik di 

MI An-Nuur Palembang, bagi perkembangan kegiatan belajar 

mengajar, khususnya mata pelajaran IPA. Dengan penelitian ini 

diharapkan ada kontribusi pemikiran yang real terhadap upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.  

b. Bagi Guru. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

guru bidang studi Pendidikan Agama Islam lainya seperti IPA dan 

lainya yang ingin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis 

pembelajaran aktif   
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c. Siswa. Dapat meningkatkan gairah dan motivasi anak dalam belajar 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang mengasyikan dan 

penuh kegembiraan serta meningkatkan hasil belajar.  

 

D. Kajian Pustaka 

Dari penelusuran kepustakaan beberapa penelitian yang ditemui 

adalah skripsi saudara Erdeni (2012) dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar PAI Menggunakan Media Pembelajaran Audio Visual di MI 

Nurul Ulum”. Dalam penelitian ini menyatakan dengan menerapkan media 

Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

karena hasil belajar yang diperoleh sebelum dan sesudah diterapkanya 

media Audio Visual dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terjadi peningkatan hasil belajar. Kemudian media Audio Visual juga sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kemudian dengan diterapkannya media Audio Visual, proses pembelajaran 

menjadi sangat menyenangkan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil respon 

siswa yang banyak menyatakan bahwa mereka sangat senang diterapkannya 

ini. Sementara penulis akan meneliti bagaimana hasil belajar siswa pada 

materi bagian-bagian tumbuhan dengan menerapkan media pembelajaran 

Visual Realia melalui alat peraga alamiah di kelas IV MI An-Nuur. Di 

harapkan dengan penelitian ini terdapat perbedaan signifikan antara sebelum 

dan sesudah menggunakan media ini. 
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Selanjutnya penelitian tindakan kelas yang di buat oleh Dina Puspita 

tahun 2011 dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dalam Mata 

Pelajaran IPA Materi Bagian-Bagian Timbuhan Menggunakan Model 

Pembelajaran Picture And Picture di Kelas IV MI Darussalam Sungai Rotan”.  

Bahwa dari hasil perbaikan pembelajaran yang di laksanakan melaui tiga 

siklus, di simpulkan penerapan  model pembelajaran Picture And Picture 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Sungai Rotan.  

Perbedaan dengan penulis adalah penggunaan model picture adn 

picture sementara penulis media realia persamaanya pada materi.  

  

E. Kerangka Teori  

1. Media Pembelajaran    

Kata media berasal dari bahasa latin „medius’ yang secara harfiah 

berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟4. Menurut Bovee yang dikutip 

Ena (2001), media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan5. Selain itu beberapa ahli mengemukakan bahwa 

media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis, 

                                                
4
 Azhar, Arsyad, Media pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 1 

5
 Ena, Ouda Teda. Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti  Lunak 

Presentasi. (Yogyakarta: Indonesian Language and Culture Intensive Ciurse Universiatas 
Sanata Dharma, 2001),  
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fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun 

kembali informasi dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan. Telah banyak pakar dan juga organisasi 

(lembaga) yang mendefinisikan media ini, beberapa definisi tentang media 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: media pembelajaran atau media 

pendidikan adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk media 

pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya, ahli 

lain menyampaikan bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang 

dapat  dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media merupakan 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk 

teknologi perangkat kerasnya. Media adalah alat bantu untuk memberikan 

perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Lain lagi dengan 

yang menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk belajar6. 

Dari berbagai pendapat di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya semua 

pendapat tersebut memosisikan media sebagai suatu alat atau sejenisnya 

yang dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah materi pelajaran. Keberadaan 

                                                
6
 Rachmad, Antonius. Pengantar Multimedia. (Yogyakarta: Fakultas Teknik  

Informatika Universitas Kristen Duta Wacana, 2005).hlm. 5 
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media dimaksudkan agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti 

oleh peserta didik. Bila media adalah sumber belajar, secara luas dapat 

diartikan bahwa manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan 

anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dapat disebut sebagai 

media. 

Beberapa tujuan media pembelajaran dalam proses belajar siswa, 

yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 
tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 
 komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh  guru, sehingga 
siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 
mengajar pada setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru, mendemontrasikan, memerankan dan 
 lain-lain7. 

 
Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus 

beberapa manfaat media yang lebih rinci Kemp dan Dayton misalnya 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

                                                
7
 Sudjana dan Rivai. Media pengajaran. (Bandung:Sinar Baru, 2009).hlm. 2 
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Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang  berbeda-beda 

terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan 

media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga 

dapat disampaikan kepada siswa secara seragam. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara 

alami maupun manipulasi. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua 

arah secara aktif selama proses pembelajaran. 

 

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

Dengan media, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai secara 

maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih 

efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi belajar lebih 

mendalam dan utuh. 

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja 

dan kapan saja. 
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Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa, kapanpun dan 

dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seorang guru. 

g. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar. 

Dengan media, proses pembelajaran  menjadi lebih menarik sehingga 

mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar 

mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. 

h. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif8 

Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak 

banyak jenis media yang bisa  digunakan oleh guru di sekolah. Beberapa 

media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkannya 

adalah media cetak (buku) dan papan tulis. Selain itu banyak sekolah yang 

telah memanfaatkan jenis media lain  seperti gambar, model, dan Overhead 

Proyektor (OHP) dan obyek-obyek nyata. Sedangkan media lainnya seperti 

kaset audio, video, VCD, slide (film bingkai), program pembelajaran komputer 

masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi 

sebagian besar guru. Meskipun demikian, sebagai seorang guru alangkah 

baiknya kita mengenal beberapa jenis media pembelajaran tersebut. Hal ini 

                                                
8
 Aristo Rahadi,. Media Pembelajaran. (Jakarta; Direktorat Tenaga kependidikan 

Direktorat Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2003) 
hlm.15 
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dimaksudkan agar mendorong kita untuk mengadakan dan memanfaatkan 

media tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Jenis-jenis media pembelajaran jika ditinjau dari segi penggunaan 

media dikaitkan dengan indera yang digunakan manusia untuk memperoleh 

pengetahuan, maka media diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: media 

pandang (visual/bashariyah), media dengar (audio/sam‟iyah), dan media 

pandang dengar (sam‟iyabashariyah/ audiovisual). 

Adapun penjelasan tentang jenis-jenis media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Media Pandang (visual/ bashoriyah). 

b. Media Dengar( Audio) 

c. Media Pandang Dengar (Audio- Visual)9.  

 

Beberapa karakter dan jenis media pembelajaran menurut Drs. Didang 

Setiawan dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu :  

a. Media yang tidak diproyeksikan. Kelompok media ini sering disebut 
sebagai media pameran (displayed media). Jenis media yang tidak 
diproyeksikan antara lain; realia, model, dan grafis. Ketiga jenis media 
ini dapat dikategorikan sebagai media sederhana yang penyajiannya 
tidak memerlukan tenaga listrik. Walaupun demikian media ini sangat 
penting bagi siswa karena mampu menciptakan kegiatan pembelajaran 
menjadi lebih hidup dan lebih menarik, Diantara jenis media ini adalah 
media realia, media model, media grafis (gambar, foto, sketsa, 
diagram, bagan/chart, grafik,  

b. Media yang diproyeksikan. Beberapa media visual yang diproyeksikan 
diantaranya adalah Transparansi OHP, Film Bingkai/slide,  

c. Media Audio 
d. Media Video10  

                                                
9
 Aristo Rahadi, Ibid., hlm 18 
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2. Media Visual Berbentuk Media Realia  

Media Visual menurut Daryanto artinya semua alat peraga yang 

digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indera 

mata.Media visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang 

sangatpenting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia nyata11. 

Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar. Pemanfaatan media realia tidak harus dihadirkan secara 

nyata dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dengan cara mengajak siswa 

melihat langsung (observasi) benda nyata tersebut ke lokasinya12. 

            Realia dapat digunakan dalam kegiatan belajar dalam bentuk 

sebagaimana adanya, tidak perlu dimodifikasi, tidak ada pengubahan kecuali 

dipindahkan dari kondisi lingkungan aslinya. Ciri media realia yang  asli 

adalah benda yang masih dalam keadaan utuh, dapat dioperasikan, hidup, 

dalam ukuran yang sebenarnya, dan dapat dikenali sebagai wujud aslinya. 

                                                                                                                                      
10

 Didang Setiawan, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2006, (Jakarta; 
Deaparetemen Agama RI, Badan Litbang dan Litbang Keagamaan, 2006) dapat di lihat 
dalam http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.com/2012/02/hakekat-belajar-dan-
sumber-belajar.html, diakses tanggal 5 Januari 2013 

11
 Daryanto. Media Visual untuk PengajaranTeknik (Bandung: Tarsito, 1993) hlm. 27 

 
12

 Indriana, D. Ragam Alat Baantu Media Pengajaran. Mengenal, Merancang,  dan 
Mempraktikannya. (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm.15. 

http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.com/2012/02/hakekat-belajar-dan-sumber-belajar.html
http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.com/2012/02/hakekat-belajar-dan-sumber-belajar.html
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Media realia sangat bermanfaat terutama bagi siswa yang tidak memiliki 

pengalaman  terhadap benda tertentu. 

            Misalnya untuk mempelajari binatang langka, siswa diajak melihat 

badak yang ada di kebun binatang. Selain observasi dalam kondisi aslinya, 

penggunaan media realia juga dapat dimodifikasi. Modifikasi media realia 

bisa berupa: potongan benda (cutaways), benda contoh (specimen), dan 

pameran (exhibid). Cara potongan (cutaways)  adalah benda sebenarnya 

tidak digunakan secara utuh atau menyeluruh, tetapi hanya diambil sebagian 

saja yangdianggap penting dan dapat mewakili aslinya. Misalnya binatang 

langka hanya diambil bagian kepalanya saja. 

            Benda contoh (specimen) adalah benda asli tanpa dikurangi 

sedikitpun. Yang dipakai sebagai contoh untuk mewakili karakter darisebuah 

benda dalam jenis atau kelompok tertentu. Misalnya beberapa ekor ikanhias 

dari jenis tertentu, yang dimasukkan dalam sebuah toples berisi air untuk 

diamati di dalam kelas. Pameran (exhibit) menampilkan benda benda tertentu 

yang dirancang seolah olah berada dalam lingkungan atau situasi aslinya. 

Misalnya senjata senjata kuno yang masih asli ditata dan dipajang seolah 

olah mengambarkan situasi perang pada jaman dulu. 

Langkah langkah Pembelajaran Media Realia adalah  

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai  
b. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru  
c. Guru menyajikan alat peraga media dan menjelaskan detail materi 

pada alat peraga tersebut.  
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d. Siswa diminta membentuk kelompok (kelompok 6-7 orang) dan 
mengutarakan hasil  pemikiran masing-masing dalam percobaan dan 
pengamatan pada alat perga tersebut. 

e. Guru bersama siswa mengamati hasil percobaan tersebut  
f. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok  

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 
siswa  

2) Guru memberi kesimpulan dan menutup pembelajaran13  
 

3. Hasil Belajar  

 Belajar menurut Oemar Hamalik adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman atau suatu proses perubahan tingkahlaku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan14. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas lagi dari itu 

yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan.  

Belajar menurut Morgan, dalam Ngalim Purwanto mengemukakan 

bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah 

laku yang terjadi sebagi suatu hasil dari latihan atau pengalaman.15 

Sedangkan menurut Slameto, secara psikologis belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagi hasil dari interaksi 

                                                
13

 Ibid., hlm 25 
14

 Oemar Hamalik,Proses Belejar Mengajar  (Jakarta; Bumi Aksara, 2011) cet. Ke-
13, hlm. 27dan 28 

15
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: 1990), cet ke 5. hlm. 84 
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dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.16  

Belajar berarti proses usaha yang dilakukan individu guna memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Adapun faktor-faktor belajar menurut Oemar Hamalik adalah sebagai 

berikut yaitu faktor kegiatan, belajar memerlukan latihan, belajar siswa lebih 

berhasil, siswa yang berlajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal, 

faktor manfaatnya dalam belajar, pengalaman masa lampau (bahan 

apersepsi), faktor kesiapan belajar, factor minat dan usaha, faktor-faktor 

fisiologis dan faktor intelegensi17.  

Sedangkan menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar itu dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.18  

a. Faktor internal 

1) Faktor biologis (jasmaniah). Keadaan jasmani yang perlu 
diperhatikan, pertama kondisi fisik yang normal atau tidak memiliki 
cacat sejak dalam kandungan sampai sesudah lahir. Kondisi fisik 
normal ini terutama harus meliputi keadaan otak, panca indera, 
anggota tubuh. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi fisik yang 
sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar.  

                                                
16

 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Rineka Cipta:Jakarta, 
1995),  Cet ke 2, hlm. 2 

17
 Oemar Hamalik,Op.Cit., hlm. 32-33 

18
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), hlm. 64 
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2) Faktor Psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi 
keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan 
kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang 
keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. 
Faktor psikologis ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, intelegensi. 
Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar seseorang memang 
berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar seseorang. 
Kedua, kemauan. Kemauan dapat dikatakan faktor utama penentu 
keberhasilan belajar seseorang. Ketiga, bakat. Bakat ini bukan 
menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam suatu bidang, 
melainkan lebih banyak menentukan tinggi rendahnya kemampuan 
seseorang dalam suatu bidang. 

 
b. Faktor Eksternal 

 
1) Faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan rumah atau keluarga 

ini merupakan lingkungan pertama dan utama pula dalam 
menentukan keberhasilan belajar seseorang. Suasana lingkungan 
rumah yang cukup tenang, adanya perhatian orangtua terhadap 
perkembangan proses belajar akan mempengaruhi keberhasilan 
belajarnya. 

2) Faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat diperlukan 
untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling 
mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa disekolah mencakup 
metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
dengan siswa, pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin yang 
ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. 

3) Faktor lingkungan masyarakat. Seorang siswa hendaknya dapat 
memilih lingkungan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan 
belajar. Masyarakt merupkan faktor ekstern yang juga berpengruh 
terhadap belajar siswa karena keberadannya dalam masyarakat. 
Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya 
adalah, lembaga-lembaga pendidikan nonformal, seperti kursus 
bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain. 

 

Dengan meperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari 

penyebab-penyebab terhambatnya pembelajaran. 
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F. Hipotesis  

Hipotesis adalah berasal dari gabungan antara hipo (di bawah) dan 

tesis (kebenaran) secara keseluruhan “hipotesis” berarti di bawah kebenaran. 

Kebenaran yang masih berada di bawah (belum tentu benar) dan baru dapat 

diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah dsertai dengan bukti-

bukti.19
   

Jadi yang di maksud dengan hipotesis adalah dugaan sementara 

tentang kebenaran mengenai hubungan variabel atau lebih, ini berarti dugaan 

itu bisa benar atau juga salah tergantung peneliti dalam mengumpulkan data 

sebagai pembuktian dari hipotesis. 

 Hipotesis dalam penelitian  ini adalah “Dengan menggunakan media 

pembelajaran Visual Realia melalui alat peraga alamiah dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan dikelas IV MI An-Nuur 

Palembang”  

 

G. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu20 : 

1. Subjek Penelitian 

                                                
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hal.133 

20
 James A. Black & Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, 

terjemahan oleh E. Koeswara, dkk, (Jakarta:PT Refika, 1992), cet. 2, hal. 0 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
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a. Lokasi  

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur 

Palembang,  

b. Waktu  

Penelitian ini direncanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan 

Januari, Februari dan Maret 2014,    

 

 

 

c. Mata Pelajaran  

Sementara mata pelajaran yang akan di jadikan sebagai bahan 

penelitian ini adalah pelajaran IPA dengan materi bagain-bagian 

tumbuhan  

d. Kelas dan Karakteristik Siswa  

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian. Atau sering disebut Populasi 

yakni keseluruan subjek penelitian.21 Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur  berjumlah  33 

orang siswa.   

2. Deskripsi Persiklus 

                                                
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 
108 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pihak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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a. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan di lakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan di hadapi. Pada tahap ini peneliti 

melakukan koordinasi dengan teman sejawat mengenai waktu pelaksanaan 

peneliti, materi yang di ajarkan dan bagaimana rencana peleksanaan 

penelitianya.  

 

 

Hal-hal yang dilakukan peneliti pada tahapini adalah :   

a) Menyiapkan bahan ajar dan alat peraga yang digunakan 

b) Menyiapkan silabus  dan menyiapkan RPP 

c) Menyiapkan Lembar observasi siswa dan guru  

d) Menyiapkan Lembar Tes  

b. Pelaksanaan  

Penelitian tindakan kelas ini di laksanakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran berdasarkan RPP dan media pembelajaran yang di gunakan 

dalam penelitian ini dan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil 

pembelajaran. Tindakan merupakan tahap pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan dari rencana yang telah di buat sebelumnya. 

Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran IPA dengan menerapkan 

media Visual Realia melalui alat peraga alamiah Tahap tindakan ini 
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merupakan tahapan inti dari proses pembelajaran. Sementara tahapan 

pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai  
2) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru  
3) Guru menyajikan alat peraga media dan menjelaskan detail materi 

pada alat peraga tersebut.  
4) Siswa diminta membentuk kelompok (kelompok 6-7 orang) dan 

mengutarakan hasil  pemikiran masing-masing dalam percobaan dan 
pengamatan pada alat perga tersebut. 

5) Guru bersama siswa mengamati hasil percobaan tersebut  
6) Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok  

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 
siswa  

7) Guru memberi kesimpulan dan menutup pembelajaran22  
 

c.  Pengamatan 

Tahap observasi berlangsung seiring dengan kegiatan pembelajaran 

dimana peneliti di bantu oleh observer mengobservasi kegiatan kelas yang di 

lakukan oleh setiap siswa. Kemudian memperoleh data yang akurat tentang 

kelamahan dan kekurangan dalam pembelajaran untuk perbaikan 

pembelajaran pada siklus berikutnya. Sedangkan pengumpulan data materi 

bagian-bagian tumbuhan dengan media pembelajaran Visual Realia melalui 

alat peraga alamiah,  dilaksanakan sesaat setelah anak melakukan tes 

d.   Refleksi. 

Setelah tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran berahir.  Maka observer menyampaikan kelemahan dan 

                                                
22

 Ibid., hlm 25 
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kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran baik yang di lakukan oleh 

guru maupun yang di lakukan siswa. Hal ini perlu di lakukan supaya 

kelemahan dan kekurangan tersebut tidak terulang kembali pada siklus 

berikutnya. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

         Dalam penulisan Skripsi hasil penelitian tindakan kelas ini akan 

disajikan secara berurutan:  

Bab pertama Pendahuluan, yang terdiri dari  Latar Belakang Masalah,  

Perumusan Masalah,  Tujuan dan Kegunaan Penelitian,  Kerangka teori,  

Kajian Pustaka,  Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bab Kedua. Landasan Teori berisi tentang tinjauan umum mengenai 

pengertian media, macam media, media pembelajaran Visual Realia dan 

tentang hasil belajar  

Bab III. Metodologi Penelitian yang mencakup ; Setting Wilayah 

Penelitian, Subjek Penelitian, kondisi objektif sekolah, Langkah-langkah 

tindakan,  

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari uraian mengenai 

data yang di peroleh melalui Tes Formatif Pra-Tindakan, kemudian yang 

diperoleh melalui Perbaikan Siklus I dan Siklus II, serta Pembahasan 

terjadinya peningkatan dalam perbaikan melaui 2 siklus.  
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Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.  
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J. Jadwal Penelitian 

      

No 
KEGIATAN 

Bulan / Minggu   Tahun 2013 

 Februari Maret April  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Perencanaan   V     V  V  V          

2 Proses 
pembelajaran 
(tindakan) 

     
V 

   
V 

 
V 
  

 
V 
  

         

3 Evaluasi      V
  

  V
  

V  V            

4 Pengumpulan 
Data 

    V   V
  

V  V             

5 Analisis Data      
V 

  
V 

V
  

V  V            

6 Penyusunan 
Hasil 

      
   

      
V 

 
V 

 
V 

  
V 

 
V 

  
V 

7 Pelaporan 
Hasil 

        
V 

 
V 

 
V 

  
V 

 
V 

 
V 

8 Refleksi   V  V
  

V  V      

Ket.  
1. Minggu ke 3 Bulan Februari 2013 Prasiklus  
2. Minggu ke 1 Bulan Maret 2013 Siklus 1 
3. Minggu ke 2 Bulan Maret 2013 Siklus 2 
4. Minggu ke 3 Bulan Maret 2013 Siklus 3 
5. Minggu ke 4 Bulan Maret 2013 Laporan  
6. Bulan April Laporan  


