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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang 

menyelenggarakan program pendidikan enam tahun. Tujuan pendidikan di sekolah dasar 

adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan 

kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan 

siswa untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Pasal 2  Keputusan 

Mendikbud No. 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar). Kurikulum pendidikan SD 

mengacu kepada pasal 37 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa kurikulum pendidikan dasar termasuk didalamnya SD wajib memuat : 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Ilmu pengetahuan Alam, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan OLah 

Raga, Keterampilan dan Muatan Lokal. 

 Hakikat IPA menurut  Carin & Sound (1998) yang dikutip dalam Reni dkk (2004:6) 

menyatakan bahwa: 

“ Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu sistem pengetahuan yang diperolah dari observasi 

dan percobaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa IPA meliputi cara kerja, cara 

berfikir dan cara  memecahkan masalah. Dengan kata lain, IPA dapat dipandang sebagai 

proses, produk, dan sikap. Menunjuk pengertian IPA menurut Carin Sound (1989) maka 

dapat disimpulkan bahwa hakekat IPA meliputi empat unsur utama yaitu : Sikap, proses, 

produk dan aplikasi. Sikap menunjukan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang 

dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Proses menunjukkan prosedur 

pemecahan masalah melalui metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, merancang 

ekperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. Produk 

menunjuk pada berupa fakta, prinsip, teori dan hubungan. Aplikasi menunjuk pada 

penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli 

pendidikan dan pembelajaran IPA menyatakan bahwa pembelajaran IPA seyogianya 
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melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Hal ini dikuatkan dalam kurikulum IPA yang menganjurkan bahwa pembelajaran IPA di 

sekolah melibatkan siswa dalam penyelidikan yang berorientasi inkuiri, dengan interaksi 

antara siswa dengan guru dan siswa lainnya.” 

 Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum 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, dan (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. 

 Hasil penilaian tidak hanya mengukur kemampuan siswa saja melainkan untuk 

mengetahui keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dengan pedoman 

pada tes mata palajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada semester II, terbukti bahwa 

dikelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor menunjukan hasil 

evaluasi siswa tidak sesuai harapan KKM yang telah ditentukan. Hal itu ditunjukan 

berdasarkan data dari 40 siswa, yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan, berdasarkan data hasil nilai sebelum menggunakan metode eksperimen 

sebanyak 60% berada dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) KD. Sedangkan 40% 
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berada diatas kriteria ketuntasan minimal (KKM) KD, sedangkan yang ditetapkan KKM 

nya adalah 62. Padahal target KKM peneliti adalah 95%. 

 Memperhatikan hasil evaluasi pada mata pelajaran IPA proses pembelajarannya 

dilaksanakan secara konvensional, diperlukan adanya perbaikan pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa dan tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, selama ini proses pembelajaran di kelas V 

khususnya di SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi, guru cenderung menggunakna 

metode ceramah dalam menyampaikan pelajaran khususnya pada pembelajaran IPA, 

sehingga kurang mengeksplorasi wawasan, pembelajaran menjadi tidak menarik, siswa 

terlihat jenuh, siswa tidak tertantang untuk bertanya dan siswa kurang mampu 

mengungkapkan ide-ide. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka, 

pembaharuan, penyempurnaan, dan pengembangan tidak hanya dari segi materi, 

pengadaan prasarana dan sarana saja, Tetapi juga perlu melihat kesiapan siswa, peran 

orang tua dan pengaruh lingkungan. Namun demikian penggunaan pendekatan mengajar 

haruslah memperhatikan kondisi siswa maupun karakteristik materi yang diajarkan. Maka 

peneliti melakukan perbaikan pembelajaran melalui tindakan kelas.  

Setelah mempelajari tentang pesawat sederhana dengan menggunakan metode 

eksperimen diharapkan hasil belajar siswa lebih meningkat. Adapun kelebihan dari 

metode eksperimen yaitu : 1) Melalui eksperimen siswa dapat menghayati dan mendalam, 

mengenai pelajaran yang diberikan, 2) Siswa dapat aktif mengambil bagian untuk berbuat 

bagi dirinya, dan tidak hanya melihat orang lain, tanpa dirinya melakukan, 3) Siswa dapat 

aktif mengambil bagian yang besar, untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara 

berpikir ilmiah. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data-data observasi memberikan 
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penafsiran serta kesimpulan, yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, 4) Kemungkinan 

kesalahan dalam mengambil kesimpulan dapat dikurangi, karena siswa mengamati 

langsung terhadap suatu proses yang menjadi obyek pelajaran atau mencoba 

melaksanakan sesuatu, 5) Siswa mendapatkan pengalaman langsung dan praktis dalam 

kenyataan sehari-hari yang sangat berguna bagi dirinya. 

Berdasarkan hasil kajian dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktifitas siswa agar terwujud motifasi belajar siswa yang kreatif, maka 

peneliti harus menggunakan metode eksperimen yang dapat membuat siswa kreatif, siswa 

dapat menghayati sepenuh hati dan mendalam, mengenai pelajaran yang diberikan, siswa 

dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam 

cara berfikir ilmiah yang melalui pengumpulan data-data observasi untuk memberikan 

penafsiran serta kesimpulan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Apalagi mempelajari 

tentang pesawat sederhana yang sangat membutuhkan ingatan dan kreatif dari anak didik 

itu sendiri. Maka peneliti memilih menggunakan metode eksperimen tentang materi 

pesawat sederhana yang lebih cocok untuk mencapai hasil belajar siswa. 

Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

penerapan Metode Eksperimen untuk menigkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA tentang pesawat sederhana di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi 

Kabupaten Bogor.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “ Apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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pada pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana di kelas V SDN Cipeucang 02 

Kecamatan Cileungsi Semester II tahun pelajaran 2011/2012 “. 

Rincian Masalah : 

1. Bagaimana  perencanaan pembelajaran IPA pada pesawat sederhana dengan menerapkan 

metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SDN Cipeucang 

02 Kecamatan Cileungsi ? 

2. Bagaimana  pelaksanaan pembelajaran IPA pada pesawat sederhana dengan menerapkan 

metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SDN Cipeucang 

02 Kecamatan Cileungsi ? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana 

dengan menerapkan metode eksperimen di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan 

Cileungsi ? 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan karakteristik metode penelitian yang digunakan, karakteristik 

pembelajaran IPA dengan metode eksperimen, maka rumusan hipotesis tindakan adalah, 

“ Setelah siswa memperoleh pembelajaran dengan penerapan metode eksperimen, tentang 

pesawat sederhana hasil belajar siswa meningkat di kelas V SDN Cipeucang 02 

Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor “. 

D. Indikator Pencapaian 

Berdasarkan observasi awal, peneliti menargetkan pencapaian indikator 95% atau 

sebanyak 38 orang yang mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar ( KKM ). Dan Kriteria 

Ketuntasan Belajar pada mata pelajaran IPA di SDN Cipeucang 02 sebesar 62. Hal ini 

disebabkan ada dua anak yang memiliki kelemahan daya tangkap. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian secara umum bertujuan 

untuk mendeskripsikan gambaran tentang penerapan metode eksperimen pada 

pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan 

Cileungsi, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan gambaran tentang  perencanaan pembelajaran IPA pada pesawat 

sederhana dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi. 

2. Mendeskripsikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran IPA pada pesawat 

sederhana dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi. 

3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada pesawat sederhana 

sesudah menerapkan metode eksperimen di kelas V SDN Cipeucang 02 Kecamatan 

Cileungsi. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai 

manfaat, baik bagi siswa, pelayan pendidikan ( guru ), maupun sekolah. Manfaat dari 

penelitian ini diantaranya : 

 

1. Bagi Siswa 
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a. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA khususnya 

tentang pesawat sederhana. 

b. Siswa mempunyai alternatif  lain dalam menyelesaikan soal, serta diharapkan 

dapat berfikir kreatif dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

2. Bagi Guru 

a. Guru melaksanakan inovasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) menggunakan metode eksperimen yang berguna meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Sebagai alternatif  kegiatan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

c. Mampu memperbaiki pembelajaran menuju arah yang lebih baik. 

d. Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai sumber inspirasi bagi upaya – upaya perbaikan kualitas pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA), khususnya di SDN Cipeucang 02 Kecamatan 

Cileungsi. 

b. Meningkatkan sikap profesionalisme guru melalui kegiatan penelitian, 

kualitas di SDN Cipeucang 02 Kecamatan Cileungsi. 

G. Definisi Operasional 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan siswa bersama-

sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau 
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akibat dari sesuatu aksi. Cara pembelajaran metode eksperimen diselenggarakan 

melalui langkah-langkah : 

a. Menerangkan metode eksperimen. 

b. Membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang seknifikasi untuk diangkat. 

c. Sebelum guru menetapkan alat yang di perlukan langkah-langkah apa saja 

yang harus dicatat dan variable-variabel apa yang harus dikontrol. 

d. Setelah eksperimen dilakukan guru harus mengumpulkan laporan. 

e. Memproses kegiatan. 

f. Mengadakan tes untuk menguji pemahaman siswa. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang dimiliki melalui pembelajaran 

sebagaimana tergambarkan dalam ICK ( indikator ) hasil penjabaran dari Kompetensi 

Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) yang tertuang dalam silabus. 

3. Pembelajaran 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.  

4. Materi Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana adalah alat yang berguna untuk memudahkan pelaksanaan 

pekerjaan manusia. Yang termuat dalam SK, memahami hubungan antara gaya, gerak, 

dan energi serta fungsinya dan KD, menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat pada semester II. 
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