
 

 

ABSTRAK 

Siti Nurismiatun. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Melalui 

Media Realia Pada Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Pesawat Sederhana 

(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V MI At-Taufiq Kota Bandung).  
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan masalah yang terjadi sesuai fakta 

di lapangan, pembelajaran IPA di kelas V MI At-Taufiq Kota Bandung    jarang 

menggunakan media pembelajaran, serta guru kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berinteraksi dengan benda-benda konkrit yang mengakibatkan 

hasil belajar siswa menjadi kurang, hal ini tercermin dari data hasil belajar siswa 

belum mencapai nilai kriteria ketuntasan manimum (KKM) yang sudah ditetapkan 

di MI At-Taufiq Kota Bandung yaitu 70.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa sebelum menggunakan media realia, proses penggunaan media realia 

pada materi pesawat sederhana pada setiap siklus, serta hasil belajar kognitif siswa 

setelah menggunakan media realia pada mata pelajaran IPA materi pesawat 

sederhan di kelas V MI At-Taufiq Kota Bandung pada setiap siklusnya. 

Penelitian ini didasarkan dalam kajian teoritis  yang menyatakan bahwa 

penerapan media realia dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, sehingga 

penulis mengajukan hipotesis bahwa penerapan media realia dapat meningktan 

hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA. Penerapan media realia 

diharapkan agar siswa  mengetahui langsung benda-benda konkrit (asli) sesuai 

dengan materi yang diajarkan, dengan menggunakan media realia ini siswa akan 

mudah memahami materi yang diajarkan sehingga akan sangat membantu siswa 

dalam mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas dalam kelompok. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media realia juga menjadikan siswa 

bersemangat  dalam belajar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dengan subjek penelitian siswa kelas 

V MI At-Taufiq Kota Bandung sebanyak 21 siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian berupa lembar observasi guru dan siswa beserta lembar 

tes individu dan kelompok siswa untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

pesawat sederhana menunjukan bahwa sebelum menggunakan media realia pada 

pra siklus hasil belajar siswa diperoleh rata-rata sebesar 47,38 (kurang), pada rata-

rata siklus I diperoleh sebesar 72,47 (cukup), dan pada rata-rata siklus II diperoleh 

sebesar 88,14 (baik). Rata-rata aktivitas guru pada siklus I mencapai 77,5% dengan 

kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 95% dengan 

kategori sangat baik. Pada rata-rata aktivitas siswa siklus I adalah 70% dengan 

kategori baik, sedangkan pada siklus II aktivitas siswa 85% dengan kategori baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media realia dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas V MI At-Taufiq dengan 

pokok bahasan pesawat sederhana.  

 

 


