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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses bimbingan secara sadar oleh si 

pendidik terhadap anak didik untuk dapat mengembangkan secara aktif 

potensi yang ada pada dirinya agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya 

sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat. Tanpa 

pendidikan orang tidak akan dapat berkembang sebagaimana mestinya sebab 

pendidikan merupakan suatu proses dalam mengembangkan potensi yang ada 

pada manusia. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh indra kusuma 

bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dari orang dewasa 

untuk membimbing anak atau anak didik dalam kehidupan yang sesuai 

dengan peranan orang dewasa dan tingkat perkembangan usia anak atau anak 

didik.
1
 

Dalam proses pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang 

menentukan terhadap keberhasilan peserta didik. Dengan demikian, guru 

dalam proses belajar mengajar tidak hanya dituntut agar mampu 

menyampaikan materi pelajaran tetapi harus dapat mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran.
2
 

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, namun suatu 

proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan 

munculnya perubahan tingkah laku. Aktivitas mental itu terjadi karena 
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adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadarinya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas 

mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga 

menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik dalam aspek 

pengetahuan, sikap, dan Psikomotorik.
3
 

Hasil belajar yang dikuasai siswa harus benar-benar melekat pada 

dirinya, dan hendaknya pengetahuan yang dia pelajari itu dimilikinya dan 

bertahan lama di dalam jiwanya, bukan sekedar memahami atau diingat-ingat 

sementara. Selanjutnya, hasil belajar yang diperoleh dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan dalam mengaplikasikan 

kemampuan yang telah dia miliki 

Pembelajaran IPA untuk anak Sekolah Dasar (SD) harus dimodifikasi 

sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya sehingga peserta didik dapat 

dengan mudah mempelajari dan memahaminya. Tentunya ditinjau dari 

kurikulum   KTSP yang digunakan selama ini di SD adalah: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya, 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubugan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyrakat, 
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4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan,  

6. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS.
4
 

Berdasarkan KTSP, dapat dilihat bahwa IPA yang diajarkan di SD 

tidak hanya sebatas keilmuan saja akan tetapi juga cerdas dalam bersikap, 

sehingga perlu ditanamkan sejak awal tentang pemahaman konsep IPA yang 

benar. Hal ini tidak bisa ditanamkan hanya dengan membaca buku saja, 

Karena, sebagai guru tentu mengetahui tidak semua siswa suka membaca, dan 

memiliki cara belajar yang berbeda pula. 

Penggunaaan media pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk 

menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien agar hasil belajar siswa 

dapat tercapai secara optimal, termasuk hasil belajar IPA. Oleh sebab itu, 

pelajaran IPA harus diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan berbasis 

kepada kelas sehingga siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar 

mengajar, maka apabila pelajaran IPA diajarkan dengan cara yang 

menyenangkan akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Adapun pelajaran IPA yang dilakukan selama ini yaitu dengan 

menggunakan metode belajar yang bervariasi seperti metode ceramah, diskusi 
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dan latihan. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis di kelas IV SD 

Negeri 009 Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, penulis masih menemukan 

berbagai masalah khususnya pada mata pelajaran IPA yang mengindikasikan 

rendahnya hasil belajar siswa diantaranya: 

1. Dari 16 siswa hanya 6 orang siswa atau  37,5% siswa yang bisa 

menyelesaikan soal yang dilakukan oleh guru tepat pada waktu yang 

telah ditentukan. 

2. Dari 16 siswa hanya 4 orang siswa atau 25% yang dapat menjawab 

pertanyaan guru dengan baik dan benar ketika diberikan PR. 

3. Dari 16 siswa hanya 7 orang siswa atau 43,75% yang mencapai nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75 

ketika di lakukan evaluasi. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, dapat dipahami bahwa hasil belajar 

siswa masih tergolong rendah, persoalannya adalah bagaimana cara 

menerapkan pembelajaran IPA, sehingga siswa dapat memahami dengan baik 

dan meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu Media pembelajaran yang 

dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan pembelajaran IPA 

adalah Media Realia. Dengan menerapkan Media Realiadiharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa dan mendorong siswa berpikir aktif 

karena mengaitkan pembelajaran siswa dengan media nyata dan  guru harus 

berupaya secara optimal menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa 

terdorong  berperan aktif sebagai wujud nyata terjadinya proses belajar 
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Melihat dari permasalahan sebelumnya, maka penulis tertarik ingin 

melakukan suatu penelitian tindakan kelas. Sebagai upaya dalam melakukan 

perbaikan terhadap pembelajaran dengan judul : Penerapan Media Realia  

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 009 Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

 

B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Media Realia 

Media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang 

berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada para siswa. Realia 

merupakan model dan objek nyata dari suatu benda. Seperti mata uang, 

tumbuhan, binatang, dan sebagainya
5
. Media ini berguna untuk 

memberikan penglaman langsung kepada siswa mengenai materi 

pembelajaran. 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi belajar. Hasil belajar, untuk sebahagian adalah berkat tindak guru, 
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suatu pencapaian tujuan pengajaran
6
. Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran, yang diperoleh melalui tes. Siswa yang dikatakan berhasil 

dalam belajarya adalah ketika hasil belajar siswa tersebut naik ataupun 

meningkat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang gejala-gejala di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana penerapan media 

Realia dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 009 Teratak Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan Media 

Realia di kelas IV Sekolah Dasar Negeri  009 Teratak Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini berakhir tentunya akan menghasilkan 

sebuah karya tulis ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat 
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bagi berbagai kalangan, Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini, yakni: 

a. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi guru, sebagai informasi dan juga sebagai salah satu alternatif 

media pembelajaran di SDN 009Teratak untuk meningkatkan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam.  

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, selain itu 

diharapkan siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang diberikan oleh guru. 

d. Bagi peneliti, hasil Penelitian dapat di manfaatkan oleh peneliti 

untuk bekal menjadi guru saat mengajar IPA. 

 

 


