
 8 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Kerangka Teori 

1.  Media Pembelajaran  

Association for Educational Communication Technology (AECT) 

Sebuah organisasi yang bergerak dalam teknologi pendidikan dan 

komunikasi, mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan 

untuk proses penyaluran informasi. Robert Hanick, Dkk mendefinisikan 

media adalah sesuatu yang membawa informasi (source) dan penerima 

(receiver) informasi. Jadi secara umum media adalah perantara dari 

sumber informasi ke penerima informasi, contohnya video, televisi, 

komputer dan lain sebagainya.
7
 

Media memiliki fungsi, yaitu fungsi menjelaskan, menjual gagasan, 

fungsi pembelajaran, dan fungsi administratif. Di dalam penelitian ini 

media berfungsi untuk kegiatan pembelajaran, dimana media tersebut 

dapat membelajarkan siswa yang bukan hanya sekedar menerima 

informasi yang di suguhkan akan tetapi bagaimana media dapat 

merangsang siswa untuk meningkatkan hasil mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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2. Media Realia 

a. Pengertian Media Realia 

Media realia adalah objek nyata atau benda sesungguhnya. 

Untuk mencapai hasil belajar yang optimum dari proses belajar 

mengajar, salah satu yang di sarankan adalah digunakannya pula 

media yang bersifat langsung  dalam bentuk nyata atau Realia.
8
 

3. Langkah-Langkah dalam Menggunakan media Realia 

a. Guru membawa objek nyata atau benda sesungguhnya 

b. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok setiap kelompok beranggotakan 4 

orang 

c. Guru memberikan media realia yang akan diamati dan digunakan untuk 

percobaan pada tiap kelompok 

d. Siswa melaporkan hasil diskusi bersama kelompoknya dan kelompok 

lain menanggapi 

e. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pengamatan dan percobaan 

yang telah dilakukan.
9
 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Realia 

Kelebihan Media Realia 

a. Dapat memeberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa 

untuk mempelajari sesuatu maupun melaksanakan tugas-tugas dalam 

situasi nyata.  

b. Memeberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri 

situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan 

menggunakan sebanyak mungkin alat indra. 
10
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Kekurangan Media Realia 

a. Membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah 

kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan 

sejenisnya,  

b. Biaya yang digunakan untuk mengadakan berbagai objek nyata 

kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan 

kemungkinan kerusakan dalam penggunaanya, 

c. Tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang 

sebenarnya, seperti pembesaran,pemotongan, dan gambar bagian 

sehingga pengajaran harus didukung pula dengan media lain.
11

 

5. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
12

 Hal senada juga 

diungkapkan oleh Hamalik bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan.
13

 

Sementara menurut Muhibbin Syah, belajar adalah sebagai 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 
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melibatkan proses kognitif.
14

 Jadi, belajar adalah suatu proses dari 

seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau hasil 

belajar. 

Belajar membawa suatu perubahan pada individu yang belajar, 

perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, melainkan 

juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, 

penghargaan, minat, penyesuaian diri, dan mengenai segala aspek 

pribadi seseorang.
15

 Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
16

 Dengan adanya belajar, melatih 

seseorang agar lebih mahir lagi dengan bidangnya. 

Aunurrahman juga menjelaskan belajar adalah proses orang 

memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap
17

. Yang 

diutamakan dalam defenisi ini adalah penguasaan pengetahuan 

sebanyak-banyaknya untuk menjadi cerdas atau membentuk 

intelektual, sedangkan sikap dan keterampilan diabaikan. Siswa lebih 

banyak menghafal pengetahuan yang diberikan melalui beberapa mata 

pelajaran, bahkan hanya mengingat-ingat semua pengetahuan yang 

dibacanya.  

  

                                                             
14
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b. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono mengatakan bahwa hasil belajar 

adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar. Dari sisi murid, hasil belajar merupakan berakhirnya batas dan 

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat 

tindak guru, suatu pencapaian atau (proses, cara, perbuatan mencapai) 

tujuan pembelajaran. Pada bagian lain merupakan peningkatan 

kemampuan mental murid, hasil belajar tersebut dibedakan menjadi 

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran 

adalah hasil dapat diukur, seperti yang tertuang dalam angka rapor. 

Sementara dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan 

kemampuan dibidang lain suatu transfer belajar.
18

 

Hasil belajar adalah merupakan kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah melalui kegiatan belajar. Mulyono Abdurrahman 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
19

 Menurut Etin 

Solihatin hasil belajar pada dasarnya merupakan suatu kemampuan 

yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan 

atau pengalaman. 
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Dalam pencapaian hasil belajar, ada beberapa factor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut yang secara garis besar 

dikelompokkan dalam dua factor, yaitu faktor internal (berasal dari 

dalam diri), dan faktor eksternal (berasal dari luar diri). Yang 

termasuk dalam faktor intern seperti faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan.Sedangkan faktor ekstern yang 

mempengaruhi terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan menjadi tiga 

faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah (organisasi) dan faktor 

masyarakat.
20

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor 

utama, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari 

luar diri siswa atau lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri 

siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan 

siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Seperti yang dikemukakan oleh Clark yang dikutip oleh Sudjana 

bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar antara lain: motivasi belajar, 

minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan psikis.Untuk menumbuhkan itu semua 

tergantung kepada diri individu tersebut.Menerima ataupun tidak. 

                                                             
20
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6. Hubungan media Realia dengan hasil belajar siswa 

 Untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal dalam proses 

Pembelajaran Ilmu Pengatahuan Alam, banyak hal yang dapat dilakukan 

guru. Salah satu carayang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan 

suatu media ataupun metode pembelajaran dengan baik, terencana, dan 

sesuai dengan keadaan siswa yang belajar. Media realia adalah objek 

nyata atau benda sesungguhnya.Untuk mencapai hasil belajar yang 

optimum dari proses belajar mengajar,salah satu yang di sarankan adalah 

digunakannya pula media yang bersifat langsung  dalam bentuk nyata 

atau Realia.
21

. Dengan demikian, Media ini sangat baik digunakan dalam 

kelas yang heterogen. Menurut Kadir : gabungan antara media dan 

pembelajaran ini mampu secara signifikan memberikan motivasi dan 

menarik minat siswa untuk ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 

Tujuan akhir dari pendidikan merupakan perwujudan dari hasil belajar. 

Dengan adanya hasil belajar, maka akan dapat diketahui tuntas atau 

tidaknya siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu 

media yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah 

Media Realia. 

Media Realia yang digunakan berupa benda nyata atau 

sesungguhnya untuk mencontohkan secara langsung kepada siswa apa 

materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang dipelajari dengan melihat 

secara langsung objek atau bendanya, agar siswa dapat ,mengerti 
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pembelajaran dengan cepat dan lebih mudah mengingat pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

diasumsikan bahwa media Realia dapat meningkatkan hasil balajar Ilmu 

Pengetahuan Alam siswa. 

 

B. Penelitian Relevan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Iis Diana, Penggunaan Media Realia Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyampaikan Pendapat Dalam Pembelajaran Berbicara Siswa Kelas 

VIII.3 Smp Laboratorium Undiksha Singaraja Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian pada siklus I sudah mengalami peningkatan yaitu 

mencapai 65,5%. Sedangkan pada siklus II yaitu 80,9%. Persamaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian Iis Diana lakukan terdapat pada variabel 

X, yaitu sama-sama menggunakan Media Realia. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Iis Diana, terdapat pada 

variabel Y, yaitu penelitian Iis Diana ini untuk meningkatkan kemampuan 

menyampaikan pendapat, sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.
22

 

2. Annisa Zauliah, Penerapan Strategi Permainan Kunci Rahasia Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pasa Mata Pelajaran Matematika Di 

Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Kecamatan Bangkinang Seberang 

                                                             
22

Iis Diana, Penggunaan Media Realia Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyampaikan 

Pendapat Dalam Pembelajaran Berbicara Siswa Kelas Viii.3 Smp Laboratorium Undiksha 

Singaraja  Tahun Pelajaran 2012/2013 
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Kabupaten Kampar. Hasil penelitian pada siklus I yaitu 66,67% dan sudah 

mengalami peningkatan. Sedangkan pada siklus II yaitu 91,67% dan 

dengan kategori sangat sempurna. Perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Annisa Zauliah terdapat pada variabel X, yaitu penelitian 

Annisa Zauliah menggunakan strategi Permainan Kunci Rahasia, 

sedangkan penelitian ini menggunakan strategi Media Realia. Sedangkan 

persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Zauliah terdapat 

pada variabel Y, yaitu sama-sama untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.
23

 

 

C. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas guru 

Indikator aktivitas guru melalui Media Realia dalam kegiatan 

pembelajaran adalah: 

1) Guru menjelaskan materi pelajaran 

2) Guru membentuk 4 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 

orang 

3) Guru menjelaskan cara kerja kelompok untuk mengamati dan 

melakukan percobaan dengan menghadirkan media sebagai contoh 

pembelajaran yaitu media realia. 

4) Guru meminta siswa untuk menjelaskan hasil percobaan. 

                                                             
23

Annisa Zauliah, Penerapan Strategi Permainan Kunci Rahasia untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pasa Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Social di Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 02 Kecamatan Bangkuinang Seberang Kabupaten Kampar, 2016 
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5) Guru dan siswa menyimpulkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan. 

b. Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dalam Media Realia dalam kegiatan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah: 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 

disampaikan 

2) Siswa membentuk kelompok, sesuai dengan perintah guru 

3) Siswa mengamati Media Pembelajaran yang dibawa oleh guru 

yaitu Media Realia 

4)  Siswa menjelaskan hasil percobaan yang telah dilakukan 

5) Siswa dan guru menyimpulkan hasil percobaan. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran matematika 

dikatakan berhasil apabila memperoleh nilai > 75, yaitu standar Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan di Sekolah Dasar 

Negeri 009 Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.Artinya 

dari 10 soal yang diujikan, paling sedikit siswa dapat menjawab 

pertanyaan sebanyak 8 soal dengan benar. Persentase hasil belajar siswa 

tersebut dikatakan baik, karena berada pada interval 71-84%. 
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Untuk menentukan kriteria penilaian hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, maka dikelompokkan dalam kriteria 

penilaian yaitu sebagai berikut:
24

 

Sangat sempurna      = 81% - 100% 

Sempurna                 = 61% - 80% 

Cukup sempurna      = 41% - 60% 

Kurang sempurna     = 21% - 40% 

Tidak sempurna        = 0% - 20% 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang dipaparkan, maka peneliti dapat 

merumuskan tindakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan media 

Realia dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas IV Sekolah Dasar Negeri 009 Teratak Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat ditingkatkan. 
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