
BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1 Hasil belajar   

Hasil belajar adalah upaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui 

seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan telah dicapai oleh siswa pada akhir 

setiap catur wulan, akhir tahun ajaran, atau akhir pendidikan SD atau SLTP. 

Pada akhir catur wulan ketiga kelas VI SD dan Kelas III SLTP dilakukan 

penilaian akhir sebagai penilaian sekolah untuk semua mata pelajaran. Penilaian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesudah menyelesaikan 

program pendidikan enam tahun SD dan program tiga tahun SLTP (Strategi 

Belajar Mengajar:1.35). 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Hasil belajar mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 

informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa 

lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Hasil belajar dibagi 

menjadi tiga macam hasil belajar yaitu: (a) Ketrampilan dan kebiasaan; (b) 

Pengetahuan dan pengertian; (c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing 

golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah (Sudjana, 

2004:22). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan 

dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. 

Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

 



menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Menurut Purwanto 

(1989:3), menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang digunakan untuk 

menilai hasil pelajaran yang telah diberikan kepada siswa dalam waktu tertentu. 

Menurut  Surahmad (1997:88) berpendapat hasil belajar adalah hasil dimana 

guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaktif edukatif yang 

diperlihatkan adalah menempatkan tingkah laku. 

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Chatarina, dkk, 2004:4). Perolehan aspek-aspek 

perilaku tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Sudjana 1999:3). Pada dasarnya kemampuan kognitif merupakan 

hasil belajar. Secara keseluruhan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa, setelah ia menerima pengalaman belajarnya dan digunakan 

oleh guru untuk menjadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, penilaian dan kreasi. 

2. Ranah Afektif 

 Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

3. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).  

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 



Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal 

ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi 

oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Howard Kingsley 

membagi 3 macam hasil belajar 1) Keterampilan dan kebiasaan; 2) 

Pengetahuan dan pengertian; 3) Sikap dan cita-cita 

Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan 

dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa 

karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama 

atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta 

dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang 

lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan 

perilaku kerja yang lebih baik. 

 

2.2 Hakikat IPA 

IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, 

tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan 

pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat IPA. 

Secara rinci hakikat IPA menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas; pada dasarnya konsep-konsep IPA selalu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka. 

2. Observasi dan eksperimen; merupakan salah satu cara untuk dapat 

memahami konsep-konsep IPA secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting dalam IPA bahwa 

misteri alam raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. Dengan 



asumsi tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai peristiwa alam 

yang akan terjadi dapat diprediksikan secara tepat. 

4. Progresif dan komunikatif; artinya IPA itu selalu berkembang ke arah yang 

lebih sempurna dan penemuan-penemuan yang ada merupakan kelanjutan 

dari penemuan sebelumnya. 

5. Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah dalam rangkan menemukan suatu kebernaran. 

6. Universalitas; kebenaran yang ditemukan senantiasa berlaku secara umum.  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA 

merupakan bagian dari IPA, dimana konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu 

proses dengan menggunakan  metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah 

kemudian diperoleh hasil (produk). 

Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen 

atau unsur yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu sama lainnya saling 

berhubungan (inter independent) dalam ikatan untuk mencapai tujuan (Usman, 

2000: 5). 

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini 

sesuai dengan yang diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalami 

proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek 

pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak 

bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. (dalam Usman, 2000: 

5). 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggungjawab 

moral yang cukup berat. Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam 

kegiatan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan 

anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegangn peran utama. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 



guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 

proses belajar mengajar (Usman, 2000: 4). Sedangkan menurut buku Pedoman 

Guru Pendidikan Agama Islam, proses belajar mengajar dapat mengandung dua 

pengertian, yaitu rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan 

sampai evaluasi program tindak lanjut (dalam Suryabrata, 1997: 18). 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

mengajar IPA meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

pengajaran IPA. 

 

Ruang lingkup bahan kajian 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ruang lingkup IPA 

meliputi aspek-aspek berikut. 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 



menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah, sehingga peserta didik 

dapat menemukan sesuatu (pembelajaran menemukan/discovery). 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta 

didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri 

yang difasilitasi oleh guru. Standar kompetensi dasar adalah sebagai 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak, pernyataan minimal atau memadai tentang  

pengetahuan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan 

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar 

Penilaian. 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar  IPA untuk kelas VI 

Semester I disajikan secara rinci dalam tabel 2.1. berikut ini. 

 



Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  IPA 

Kelas VI Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

Memahami hubungan antara 

ciri-ciri makhluk hidup 

dengan lingkungan tempat 

hidupnya 

 

 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-

ciri khusus yang dimiliki hewan 

(kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan 

hidupnya 

 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-

ciri khusus yang dimiliki tumbuhan 

(kaktus, tumbuhan pemakan serangga) 

dengan lingkungan hidupnya 

Memahami cara perkembang 

biakan makhluk hidup 

 Mendeskripsikan perkembangan dan 

pertumbuhan manusia dari bayi sampai 

lanjut usia 

 Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan 

fisik anak laki-laki dan perempuan 

 Mengidentifikasi cara perkembang 

biakan tumbuhan dan hewan 

 Mengidentifikasi cara perkembang 

biakan manusia 

Memahami pengaruh kegiatan 

manusia terhadap 

keseimbangan lingkungan 

 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi keseimbangan 

alam (ekosistem) 

 Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang 

sering dimanfaatkan manusia yang 

mengarah pada ketidakseimbangan 

lingkungan 

 Mengidentifikasi bagian tubuh hewan 

yang sering dimanfaatkan manusia yang 

mengarah pada ketidakseimbangan 

lingkungan 

Memahami pentingnya 

pelestarian jenis makhluk 

hidup untuk mencegah 

kepunahan 

 Mengidentifikasi jenis hewan dan 

tumbuhan yang mendekati kepunahan 

 Mendeskripsikan pentingnya 

pelestarian jenis makhluk hidup untuk 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam 

dan kehidupan masyarakat 

Benda dan Sifatnya 

Memahami saling hubungan 

antara suhu, sifat hantaran, 

dan kegunaan benda 

 Membandingkan sifat kemampuan 

menghantarkan panas dari berbagai 

benda 

 Menjelaskan alasan pemilihan benda 

dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan kemampuan 

menghantarkan panas 

Memahami faktor penyebab  Menjelaskan faktor-faktor penyebab 



perubahan benda 

 

perubahan benda (pelapukan, 

perkaratan, pembusukan) melalui 

pengamatan 

 Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menentukan pemilihan benda/bahan 

untuk tujuan tertentu (karet, logam, 

kayu, plastik) dalam kehidupan sehari-

hari 

Sumber : Permen Diknas RI No. 22/2006 

Pada ruang lingkup materi IPA kelas VI semester I ini, peneliti 

mengangkat standar kompetensi “memahami saling hubungan antara suhu, sifat 

hantaran, dan kegunaan benda” dengan kompetensi dasar “membandingkan 

sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda” sebagai materi 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh peneliti. 

 

2.3 Penggunaan Media Realita 

Media Realita, adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar. Pemanfaatan media realita tidak harus dihadirkan secara nyata 

dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dengan cara mengajak peserta didik 

melihat langsung (observasi) benda nyata tersebut ke lokasinya. Media realita 

sangat bermanfaat terutama bagi peserta didik yang tidak memiliki pengalaman 

terhadap benda tertentu. Misalnya untuk mempelajari binatang langka, peserta 

didik diajak melihat anoa, badak, harimau, yang ada di kebun binatang 

(http://sertifikasiguru.unm.ac.id/ModelPembelajaran/Ilmu Pengetahuan 

Sosial.pdf). 

Media realita adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar. Pemanfaatan media realita tidak harus dihadirkan secara nyata 

dalam ruang kelas, melainkan dapat juga mengajak siswa melihat langsung 

(observasi) benda tersebut kelokasinya. Realita dapat digunakan dalam kegiatan 

belajar dalam bentuk sebagaimana adanya tidak perlu dimodifikasi, tidak ada 

pengubahan kecuali dipindahkan dari kondisi lingkungan aslinya. Ciri media 

realita yang asli adalah benda yang masih dalam keadaan utuh, dapat 

dioperasikan, hidup, dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagai 

wujud aslinya. 

http://sertifikasiguru.unm.ac.id/Model


Media realita sangat bermanfaat terutama bagi siswa yang tidak 

memiliki pengalaman terhadap benda tertentu. Misalnya anak ingin 

mempelajari binatang langka, siswa diajak melihat badak yang ada di kebun 

binatang. Selain observasi dalam kondisi aslinya, penggunaan media realita 

juga dapat dimodifikasi. Modifikasi media realita bisa berupa: contoh antara 

lain potongan benda (cutaways), specimen (benda contoh) dan exhibid 

(pameran). Tapi hanya diambil sebagaian saja yang dianggap penting dan dan 

dapat mewakili aslinya. 

Cutaways artinya benda sebenarnya tidak digunakan secara menyeluruh, 

tapi hanya diambil sebagaian saja yang dianggap penting dan dapat mewakili 

aslinya. Benda contoh artinya benda asli tanpa dikurangi sedikitpun. Sedangkan 

pameran maksudnya menampilkan benda-benda tertentu yang dirancang seolah-

olah berada dalam lingkungan atau situasi aslinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa benda asli merupakan 

benda atau bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar, media belajar dan 

sarana belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Benda tersebut 

berasal dari lingkungan sekitar warga belajar, misalnya batu, pasir, air, meja, 

kayu, tumbuh-tumbuhan, daun, kelompok binatang dan yang lainya yang dapat 

diamati serta dirasakan oleh indra manusia. (http://isjd.pdii.lipi.go.id 

/admin/jurnal/12104757_2086-7301.pdf) 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media realita 

desain pembelajarannya diupayakan agar siswa tidak diam tetapi melakukan 

perbuatan sehingga siswa lebih paham. Apabila pembelajaran ceramah, maka 

dapat terjadi dalam pikiran siswa terlintas dengan pikiran lainnya. Secara teori 

pembelajaran dengan ceramah, memiliki efektifitas 20% saja, dengan demikian 

hasil belajar tidak optimal. Sebaliknya dalam pembelajaran konstruktivistik 

siswa dapat menciptakan sesuatu, untuk mendorong hal itu, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media realita. Langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan media realita: 

Pertama siswa diminta untuk menyimak buku tentang ciri-ciri tumbuhan 

secara berkelompok,  

http://isjd.pdii.lipi.go.id/


Kedua siswa mengamati langsung tumbuh-tumbuhan asli, ini merupakan 

media realita yang diberikan guru,  

Ketiga siswa diminta untuk melakukan evaluasi tentang ciri-ciri 

tumbuhan yang ada,  

Keempat, siswa mempresentasikan materi dengan menunjukkan bagian-

bagian dari tumbuhan dan kemudian menyimpulkannya, 

Kelima, siswa bersama guru membahas hasil presentasi. 

 

2.4 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kairul Mustakim, 

ada beberapa hasil penelitian yang dapat digunakan untuk mendukung 

penelitian ini terutama yang terkait dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang digunakan untuk 

ujian nasional. Di samping itu IPA juga merupakan pelajaran yang nyata, yang 

dapat diamati langsung melalui kehidupan, sehingga IPA ini penting untuk 

dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu, siswa didorong untuk meningkatkan hasil 

belajarnya melalui peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Salah satu upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukakn dengan menggunakan media 

pembelajaran. Banyak media pembelajaran yang dapat mendukung ketercapaian 

hasil belajar. Salah satunya adalah penggunaan media realita. Untuk 

membuktikan bahwa penggunaan media realita dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa peneliti pernah melakukan penelitian menggunakan lembar 

observasi yang diisi anak yang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian juga menggunakan hasil penelitian teman sejawat yang melakukan 

penelitian dengan check list dengan hasil yang memuaskan. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang ada di sekolah, pada umumnya masih menggunakan 

pembelajaran yang konvensional. Artinya pembelajaran ini pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Gurulah yang aktif dan mendominasi situasi belajar. Siswa 

mendengarkan secara pasif. Guru menjelaskan pelajaran dengan menggunakan 



ceramah, kondisi ini menjadikan siswa akan lebih bosan dan tidak kreatif, hasil 

belajar yang dicapai siswa tidak optimal. Oleh karena itu guru menerapkan 

media realita dalam pembelajaran IPA tentang ciri-ciri khusus tumbuhan agar 

siswa lebih paham dan kreatif melihat langsung tumbuhan yang ada. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan: 

1. Siswa menyimak materi pembelajaran secara berkelompok,  

2. siswa mengamati langsung tumbuh-tumbuhan asli, 

3. siswa diminta untuk melakukan evaluasi tentang ciri-ciri tumbuhan 

yang ada,  

4. siswa mempresentasikan materi dengan menunjukkan bagian-bagian 

dari tumbuhan dan kemudian menyimpulkannya,  

5. siswa bersama guru membahas hasil presentasi. 

 

Pembelajaran menggunakan media realita dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena pada siswa dapat belajar ciri-ciri tumbuhan dengan melihat 

langsung tanaman yang ditelitinya. Dengan media realita siswa bisa belajar 

secara kongkrit ke abstrak. 

 

 

Gambar 2. 1 

Bagan Kerangka Pikir Penggunaan Media Realita 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Diduga penggunaan media realita pada siswa kelas VI SD Negeri Ngurensiti 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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