BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sekolah dasar (SD) adalah salah satu wujud pendidikan dasar formal dimana
seseorang mendapatkan pengetahuan dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi
yang penting dimana pendidikan tersebut memberikan suatu kemampuan dasar
untuk mengantarkan seseorang agar dapat mengembangkan kemampuannya ke
jenjang yang lebih tinggi hingga menjadi manusia yang diharapkan, sesuai dalam
pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
bahwa:
Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada
siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota
masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan
siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.
(dalam Winataputra, 2004, hlm. 8)
Berhubungan dengan hal di atas, isi kurikulum pendidikan dasar memuat
pelajaran sebagai berikut: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2)
Pendidikan Agama; (3) Bahasa Indonesia; (4) Matematika; (5) Ilmu Pengetahuan
Alam; (6) Ilmu Pengetahuan Sosial; (7) Kerajinan Tangan dan Kesenian; (8)
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (9) Bahasa Inggris, dan; (10) Muatan lokal.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu isi kurikulum
pendidikan dasar (SD). Pembelajaran IPA berfungsi untuk memberi pengetahuan
tentang lingkungan alam, mengembangkan keterampilan wawasan, kesadaran
teknologi dalam kaitan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Proses
belajar dalam pembelajaran di sekolah sangat berpengaruh pada ketercapaian
tujuan pendidikan, termasuk pendidikan IPA.
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Adapun tujuan umum pendidikan IPA pada jenjang pendidikan dasar yang
pertama yaitu 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.
Sedangkan menurut Depdiknas (2006, hlm. 47) tujuan khusus pengajaran IPA
SD agar peserta didik memiliki kemampuan, antara lain:
(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 keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan;
(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara,
menjaga dan melestarikan lingkungan alam;
(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan;
(7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.
Untuk mencapai tujuan di atas, pelaksanaan pembelajaran IPA di SD harus
lebih bersifat memberi pengetahuan melalui pengamatan-pengamatan mengenai
berbagai jenis bentuk lingkungan alam serta lingkungan buatan. Sehingga
memberikan pengalaman belajar yang konkrit bagi siswa karena siswa
diikutsertakan secara langsung dalam pembelajaran serta siswa dapat memahami
konsep secara mendalam.
Pembelajaran IPA SD/MI mencakup beberapa 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:
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gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana; (4) bumi dan
alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya.
Salah satu hal penting dalam proses pembelajaran ialah bagaimana memilih
dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan aktivitas
siswa yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai.
Daur air merupakan salah satu materi dalam pembelajaran IPA yakni bumi
dan alam semesta. Materi pokok daur air terdiri dari bagaimana proses daur air
dan

kegiatan

apa

yang dapat

mempengaruhi

proses

tersebut.

Dalam

pembelajarannya, materi ini membutuhkan strategi mengajar yang tepat sehingga
siswa memahami dengan baik daur air dan kegiatan yang mempengaruhinya.
Berdasarkan pengalaman peneliti, ditemukan masalah yang didapatkan
peneliti ketika melaksanakan praktik mengajar di kelas VB SDN 2 Cibodas.
Masalah yang ditemukan, diketahui bahwa: (1) siswa tidak memahami konsep
daur air secara menyeluruh. Misalnya, siswa belum memahami bagaimana itu
evaporasi, presipitasi, dan kondensasi dengan baik; (2) siswa menerima materi
secara pasif, siswa hanya menerima penjelasan guru lewat metode demonstrasi
tanpa diikutsertakan dalam pembelajaran; (3) siswa tidak ada yang berani
bertanya tentang materi yang belum mereka pahami; dan (4) hasil belajar siswa
pada pokok bahasan daur air masih rendah. Terlihat dari data nilai ulangan harian
pada materi tersebut, diperoleh data dari jumlah keseluruhan siswa kelas VB yang
berjumlah 28 orang siswa, hanya 9 siswa atau 32% siswa yang hasil belajarnya ≥
70 (diatas nilai KKM), sedangkan sisanya terdapat 19 siswa atau 68% siswa yang
nilainya ≤ 70 (dibawah KKM).
Permasalahan-permasalahan di atas, disebabkan oleh penerapan pembelajaran
yang dilaksanakan oleh guru masih berfokus pada metode ceramah yang hanya
menjadikan siswa sebgai objek bukan subjek belajar. Siswa tidak dilibatkan
secara langsung dalam pembelajaran, siswa hanya menerima konsep-konsep IPA
tanpa diberikan kesempatan untuk mencoba membuktikannya.
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Bertolak dari masalah di atas, terdapat beberapa alternatif pemecahan
masalah berdasarkan kajian referensi yang dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, diantaranya: (1) menerapkan metode eksperimen, dan (2) menggunakan
media audio-visual. Namun, sehubungan dengan salah satu fungsi dan tujuan yang
telah dipaparkan sebelumnya serta sifat materi pelajaran dan juga kondisi siswa
maka alternatif pemecahan masalah yang dirasa paling tepat terkait materi yang
akan disampaikan adalah menerapkan metode eksperimen.
Roestiyah (2012, hlm. 80) bahwa:
Metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar, dimana siswa
melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal; mengamati prosesnya serta
menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan
ke kelas dan dievaluasi oleh guru.
Kelebihan dari metode eksperimen ini adalah

siswa melakukan sendiri

percobaan sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal,
melatih berpikir aktif siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan rasa ilmiah
siswa, memperoleh pengalaman praktis dalam menggunakan alat-alat percobaan,
dan memperoleh kebenaran dari apa yang dipelajari berdasarkan hasil percobaan.
Ciri dalam langkah kegiatan metode eksperimen berbeda dengan demonstrasi,
yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan
data, (4) menarik kesimpulan, dan (5) menyajikan/mempresentasikan hasil
percobaan.
Dengan demikian metode eksperimen sangat sesuai dengan pembelajaran IPA
pada pokok bahasan daur air dan kegiatan yang mempengaruhinya dan juga sesuai
dengan karakteristik siswa SD karena siswa dapat mudah memahami suatu konsep
apabila dapat mempraktikkan sendiri penemuan-penemuan konsep melalui benda
nyata di sekitar.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi
untuk melakukan PTK dengan judul “Penerapan Metode Eksperimen Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA Materi Daur
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Air” (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VB SDN 2 Cibodas
Kabupaten Bandung Barat).
B. Rumusan Masalah
1) Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah secara umum yaitu
“Bagaimanakah penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi daur air kelas VB SDN 2
Cibodas?”.
Secara khusus, peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran IPA materi daur air dengan
menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VB SDN 2 Cibodas?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA materi daur air dengan
menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VB SDN 2 Cibodas?
3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA
materi daur air dengan menerapkan metode eksperimen untuk
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN 2 Cibodas?

C. Tujuan Penelitian
Proposal

penelitian

tindakan

kelas

ini

secara

umum

bertujuan

mendeskripsikan penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA materi
daur air untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB di SDN 2 Cibodas.
Tujuan penelitian di atas dijabarkan secara khusus sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPA materi daur air
dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VB SDN 2 Cibodas.
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b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA materi daur air
dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VB SDN 2 Cibodas.
c. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA
materi daur air dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VB SDN 2 Cibodas.

D. Manfaat Hasil Penelitian
Tercapainya tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut.
1. Bagi siswa
a. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode eksperimen dalam
pembelajaran IPA materi daur air dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.
b. Membiasakan siswa untuk belajar aktif, kerjasama dan menumbuhkan
rasa ingin tahu.
c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA khususnya
terhadap materi daur air.
2. Bagi guru
a. Memberikan alternatif metode dan acuan baru tentang pembelajaran yang
menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi daur air.
b. Memberikan informasi bahwa dengan adanya pembelajaran yang
menyenangkan, maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil,
bersikap baik dan berprestasi.
3. Bagi sekolah
a. Penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk
memotivasi tenaga kependidikan agar lebih menerapkan metode
pembelajaran yang sesuai, kreatif dan inovatif.
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b. Penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur
peningkatkan kualitas sekolah dalam melakukan inovasi pembelajaran
IPA di Sekolah Dasar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat ditindaklanjuti atau dijadikan
acuan pada pembelajaran lainnya.

E. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian literatur, dapat dirumuskan hipotesis tindakan, bahwa
Penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB
dalam pembelajaran IPA materi daur air di SDN 2 Cibodas Kabupaten Bandung
Barat.

F. Definisi Operasional
Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode eksperimen untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi daur air pada
kelas VB SDN 2 Cibodas.
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pada istilah yang digunakan,
maka dibuat definisi secara operasional dari beberapa istilah pada penelitian ini
sebagai berikut:
1. Metode Eksperimen adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan
siswa secara aktif untuk melakukan percobaan dengan langkah merumuskan
masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan dengan mengamati objek,
menganalisis suatu objek, membuktikan hipotesis, menarik kesimpulan
berdasarkan
pengamatan.

percobaan

dan

menyajikan

hasil

diskusi

berdasarkan
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2. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa
sebagaimana tergambarkan dalam indikator capaian kompetensi sebagai
penjabaran dari kompetensi dasar.
3. Daur air merupakan salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran IPA pada
kurikulum 2006 kelas 5 dengan standar kompetensi yaitu 7. memahami
perubahan yang

terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan

sumber daya alam, dan kompetensi dasarnya 7.1 mendeskripsikan daur air
dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya.

G. Indikator Keberhasilan Pencapaian
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai pada pembelajaran IPA dalam
penelitian ini yaitu nilai semua siswa diharapkan mencapai batas/diatas KKM
yang telah ditentukan. Batas KKM ditentukan melalui perhitungan aspek-aspek
yang ada dalam pembelajaran, meliputi kompleksitas, daya dukung, dan intake
siswa. Batas KKM dalam penelitian ini yaitu 70, sedangkan hasil yang ingin
dicapai sebesar 93% siswa mencapai nilai batas/diatas KKM. Alasan Ketuntasan
yang ingin dicapai 93% tidak 100% karena di dalam kelas terdapat siswa yang
berkebutuhan khusus (ABK) sehingga diprediksi akan sangat sulit untuk
mencapai target KKM yang telah ditentukan.

