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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, baik 

di Negara yang sedang berkembang maupun di Negara maju. Tujuan pendidikan 

nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(USPN) Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi: 

“Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.” 

 

Tujuan pendidikan akan tercapai bila didukung komponen-komponen pilar 

pendidikan yang meliputi motivasi belajar siswa, materi pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, karena hal itu semua sangat erat 

hubungannya (Nurhadi, 2003: 5). Dalam pendidikan formal khususnya di jenjang 

sekolah dasar, kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Di dalam KTSP terdapat beberapa mata pelajaran 

yang harus diajarkan kepada siswa SD, salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Hal ini dikarenakan IPA sangat erat kaitanya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa.  

Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut KTSP (Depdiknas, 2006) secara 

terperinci adalah: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya; (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 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan ketrampilan 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; 
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dan (6) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau MTs.  

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SD Negeri Sukarasa 3 Kota Bandung, 

pengelolaan pembelajaran IPA masih perlu disesuaikan selaras dengan tujuan 

pembelajaran IPA. Beberapa  guru  menjadikan proses belajar berupa rutinitas 

transfer ilmu. Terkadang ditemukan ada siswa yang memiliki kesulitan belajar di 

kelas tetapi guru belum memberikan perhatian dan penanganan secara optimal.  

Strategi yang digunakan guru dalam mengajar IPA di SD tersebut umumnya 

menggunakan metode ceramah dan sumber belajar yang terbatas. Siswa diberi 

waktu untuk membaca materi yang akan diajarkan kemudian guru menjelaskan 

materi IPA secara singkat. Pembelajaran di kelas jadi membosankan dan tidak 

memotivasi siswa untuk aktif memperdalam materi IPA. Pembelajaran IPA 

dengan metode ceramah mengakibatkan keterbatasan tanya jawab antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa lain. Siswa tidak dilatih untuk memecahkan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang ada disekitar siswa untuk 

membangun sebuah konsep. Siswa hanya menerima materi kemudian mencatat 

materi yang ditulis oleh guru. Aktivitas yang dilakukan siswa menjadi terbatas 

pada tempat duduk masing-masing, mencatat materi dan mendengarkan 

penjelasan guru. Dengan demikian pembelajaran IPA hanya berpusat pada guru 

dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti memperoleh data hasil ulangan harian 

siswa kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung tahun pelajaran 2013/2014 pada 

mata pelajaran IPA. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

ulangan siswa pada Pembelajaran IPA berada di bawah KKM yang telah 

ditentukan, KKM yang harus dicapai adalah 70. Data hasil ulangan harian di kelas 

V beserta ketuntasan belajar siswa ditunjukkan pada Tabel 1.1 

Persentase hasil belajar siswa kelas V  yang sudah tuntas mencapai lebih 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 53,57% sedangkan siswa yang 

belum tuntas mencapai 46,43%. Hal ini menggambarkan bahwa pembelajaran 

konvensional belum efektif. 
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Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Siswa 

SD Negeri Sukarasa 3 dengan Menerapkan Pembelajaran Konvensional 

 

No. Skala Penilaian Banyak Siswa (28) Persentase (%) 

1.  90 – 100 3 10,71 

2.  80 – 89 5 17,86 

3.  70 – 79 7 25 

4.  56 – 69 9 32,14 

5.  0 – 55 4 14,29  

JUMLAH 28 100 

 

Sumber : Pengolahan Nilai Siswa Semester II (Buku Nilai) 

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum 

membaik, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. peneliti memiliki gagasan agar pembelajaran IPA lebih 

maksimal dan hasil belajar siswa meningkat maka diperlukan adanya suatu 

metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Guru harus bisa 

memberikan pengalaman belajar yang nyata dan langsung bagi siswa yaitu siswa 

merasakan sendiri apa yang disampaikan oleh guru sehingga siswa mendapatkan 

pemahaman yang lebih bermakna mengenai materi pembelajaran terkait. Apabila  

pembelajaran IPA dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan siswa sudah merasa senang maka pembelajaran 

IPA pun akan mendapatkan hasil yang optimal.  

Peneliti menerapkan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman 

langsung bagi siswa selama proses pembelajaran agar hasil belajar IPA pada siswa 
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kelas V SDN Sukarasa 3 ini meningkat. Hal ini dirasa dapat meningkatkan 

efektifitas pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Peneliti 

menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA pada materi ajar 

perubahan sifat benda untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Proses belajar 

mengajar, aktivitas pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru, tetapi siswa 

akan terlibat secara fisik, emosional dan intelektual yang pada akhirnya 

diharapkan materi ajar Perubahan Sifat Benda yang diajarkan oleh guru dapat 

dipahami siswa.  

Djamarah (Heriawan, 2012) menyatakan bahwa metode eksperimen adalah 

percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Kegiatan 

pembelajarannya siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan membuktikan. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen 

akan lebih bermakna bagi siswa. Siswa akan lebih paham terhadap materi yang 

diajarkan dan memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “Penggunaan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Pembelajaran IPA Materi Perubahan Sifat Benda”. Melalui metode 

eksperimen diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode eksperimen pada pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung?”. 

Masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda 

melalui metode eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda 

melalui metode eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung?  
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3. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda melalui metode eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota 

Bandung?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Sukarasa 3 Bandung pada 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda melalui metode eksperimen. 

Adapun secara khusus penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda melalui metode 

eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda melalui metode 

eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota Bandung.  

3. Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan 

sifat benda melalui metode eksperimen di kelas V SDN Sukarasa 3 Kota 

Bandung.  

 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa dan sekolah. 

1. Bagi Guru 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran IPA. 

Metode eksperimen yang diterapkan oleh seorang guru sebagai pelaku langsung 

dalam penemuan pengetahuan baru melalui kegiatan penelitian tindakan di 

kelasnya. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil metode 

pembelajaran yang dilakukan tersebut benar-benar sejalan dengan program 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Selain itu guru diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dalam suatu materi sesuai dengan 
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tujuan serta karakteristik siswa. Pada penelitian ini, guru pun dapat 

mengembangkan potensi diri siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik, 

menyenangkan dan bermakna.  

 

 

 

2. Bagi Sekolah  

 Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan 

sumbangan pemikiran bagi para guru, agar dapat meningkatkan profesionalisme 

dalam pembelajaran melalui kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK).  

3. Bagi siswa 

 Diharapkan dengan penggunaan metode eksperimen hasil belajar siswa akan 

meningkat karena metode eksperimen memungkinkan siswa untuk memahami 

pelajaran lebih baik, karena pembelajaran benar-benar bermakna. Di samping itu 

dengan metode eksperimen ini memberi suasana dan tantangan baru dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa lebih tertarik dan senang mengikuti 

pembelajaran. Penanaman konsep akan mudah tertanam di benak siswa dengan 

melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran. Dengan demikian di 

harapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar IPA secara maksimal.  

 

E. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah: metode eksperimen dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Sukarasa 3 Kota Bandung. 

 

F. Definisi Operasional  

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari penafsiran yang keliru 

mengenai penelitian ini maka perlu diberikan penjelasan tentang istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini. 
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1. Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan melakukan 

percobaan untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan. Langkah-langkah 

metode eksperimen meliputi : a). Menyampaikan tujuan eksprimen, siswa 

harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksprimen. b). 

Memberi penjelasan kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang 

akan dipergunakan dalam eksperimen, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu 

dicatat. c). Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan 

siswa. Bila perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang 

kesempurnaan jalannya eksperimen. d). Setelah eksperimen selesai guru 

harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di kelas, dan 

mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. 

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil belajar pada 

ranah kognitif yang meliputi C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), dan C3 

(aplikasi). Penelitian ini hasil belajar merupakan penguasaan siswa terhadap 

materi perubahan sifat benda. Hasil belajar pada aspek kognitif yang diukur 

melalui tes pilihan ganda. 


