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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dasar sebagai salah satu jenjang pendidikan formal yang 

harus ditempuh oleh anak, anak juga dituntuk untuk mrngalami perkembangan 

sesuai dengan tuntutan yang diperlukan dalam era globalisasi. Salah satu mata 

pelajaran inti yang diberikan dalam pendidikan formal mulai dari jenjang 

pendidikan dasar adalah Ilmu Pengetahuan Alama (IPA).  

Pada saat sekarang ini perkembangan Ilmu Pengeetahuan Alam (IPA) 

telah melaju dengan pesat karena berhubungan erat dengan perkembangan 

teknologi. Perkembangan ini menggugah para pendidik di sekolah dasar untuk 

merancang dan melaksanakan pendidikan yang lebih terarah dan lebih 

berkualitas.  

Kualitas belajar merupakan cerminan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien dalam KBM. Maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian belajar yang tepat, dengan dilihat dati 

nilai siswa yang begitu rendah terhadap mata pelajaran IPA maka perlu 

adanya peningkatan kualitas belajar yang nantinya akan tergambarkan dalam 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Sedangkan menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD (2006 : 

454) bahwa : 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
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yang bersifat fakta-fakta, konsep-konsep, 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 dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan amanat KTSP 2006 tersebut maka diharapkan bahwa 

pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar sudah mengarah terhadap 

pembelajaran kontekstual bukan hanya penguasaan konsep. Oleh karena itu 

perlu adanya pembelajaran  yang mengarah ke pembelajaran berbasis 

ekperimen.  

Darmadjo (Karli, 2002: 121) memandang IPA selain sebagai produk 

juga sebagai proses, sebagaimana dikemukakannya bahwa: Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia (produk) yang diperoleh dari 

pengalaman dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Produk sains 

berupa pengetahuan tentang sains terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum 

dan teori. Proses ilmiah merupakan serangkaian prosedur empirik dan 

prosedur analitik. Prosedur empirik mencakup : pengamatan (observasi), 

klasifikasi dan pengukuran. Proses analitik mencakup : menyusun hipotesa, 

merancang serta melakukan eksperiman, menarik kesimpulan dan 

meramalkan. Pemahaman terhadap sains seyogya nya tidak hanya memandang 

sains sebagai produk tetapi juga sebagai proses.  

Pada hakekatnya pembelajaran IPA selama ini belum menunjukan 

adanya keberhasilan belajar baik dilihat dari segi proses pembelajaran dan 
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hasil belajar siswa. Siswa masih menganggap bahwa pelajaran IPA adalah 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari, akibatnya ada beberapa permasalahan 

yang penulis temukan dilapangan. Selain datang dari guru juga datang dari 

siswa itu sendiri. Permasalahan yang datang dari guru yaitu : kurangnya 

penguasaan konsep materi pembelajaran serta kurangnya penguasaan metode, 

pendekatan maupun strategi yang guru gunakan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar sehingga berimbas pada hasil belajar kurang maksimal yang siswa 

capai.  Guru mengajar masih menggunakan metode konvensional yaitu 

cermah dan pembelian tugas serta mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, 

catat dan hafal (3DCH), sehingga pembelajaran berpusat pada pengetahuan 

yang dimiliki guru sehingga guru sebagai pusat informasi pembelajaran 

(teacher centered) dan ini berakibat siswa akan menjadi lebih pasif dalam 

proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas.  

Adapun permasalahan yang datang dari siswa itu sendiri, yaitu siswa 

kurang mampu menguasai materi pembelajaran dikarenakan pembelajaran 

cenderung berupa hafalan (mid on) dan jarang sekali siswa ikut terlibat 

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa 

karena keterbatasan kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk 

bereksperimen dan berpendapat tentang suatu materi pelajaran dan ini akan 

membatasi pengetahuan siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya 

siswa sebagai pusat dari kegiatan belajar sehingga siswa diharapkan ikut aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Dan siswa dilibatkan secara langsung dalam 
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proses KBM, sehingga siswa lebih antusias dan bersemangat untuk mengikuti 

kegiatan belajar.  

Karena faktor-faktor kendala tersebut sehingga tercermin dari hasil 

belajar mata pelajaran IPA kelas III tahun ajaran 2011/2012 SD Negeri Tugu 8 

Kecaatan Cimanggis Kota Depok hanya sekitar 35% yang dapat melebihi 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Dan 65% yang belum memenuhi 

standar nilai KKM yang telah ditetapkan. Sehingga perlu adanya perbaikan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik dari sisi guru untuk lebih 

bervarituf dan berinovatif dalam melaksanakan kegiatan transfer pengetahuan 

yang dilakukan di dalam kelas sehingga dapat membuat kegiatan belajar 

menjadi lebih menyenangkan dan siswa berperan aktif serta antusias terhadap 

materi yang diajarkan dan hiharapkan akan lebih memaksimalkan hasil belajar 

yang akan dicapai oleh siswa. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan 

mengadakan perbaikan dan berinovasi secara kreatif dalam pembelajaran . 

salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam dengan memperbaiki metode, 

model dan pendekatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA. 

Dalam penelitian ini akan diupayakan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

III melalui pembelajaran IPA dengan pendekatan berbasis eksperimen. 

Dengan pendekatan tersebut, selain siswa diajak untuk terlibat dalam 

eksperimen secara langsung sesuai dengan taraf perkembangan intelektualnya 

diharapkan dalam mengalami peningkatan pemahaman secara konsep maupun 
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konteks sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal sesuai dengan 

kriteria ketuntasan belajar yang diharapkan guru sebelumnya.  

Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan penelitian tindakan 

kelas yang berjudul “Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Eksperimen” di SDN Tugu 8  Cimanggis Depok. Sehingga di 

peroleh gambaran secara tepat dan akurat sebagai upaya perbaikan 

pelaksanaan proses pembelajaran khususnya untuk bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

pokok yang akan di teliti adalah : “Bagaimanakah  Penerapan Pendekatan  

Pembelajaran Berbasis Eksperiman Pada Pembelajaran IPA Tentang 

Materi Gerak Benda Untuk meningkatkan Kualitas Belajar Siswa Kelas 

III SDN Tugu 8 Cimanggis, Kota Depok “. 

Untuk mempermudah dan memfokuskan proses penelitian 

rumusan masalah  tersebut selanjutnya diperinci sebagai berikut : 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis eksperimen dalam pembelajaran 

IPA kelas III SDN Tugu 8 Cimanggis Depok ? 

b. Bagaimana pelaksanaan aktifitas siswa kelas III SDN Tugu 8 

Cimanggis Depok dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis eksperimen ? 
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c. Bagaimana peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa kelas III 

SDN Tugu 8 Cimanggis depok dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis eksperimen ?  

C. Tujuan Penelitian  

     1 .   Tu juan  Umum  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

tentang penerapan pendekatan pembelajaran berbasis eksperimen untuk 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

pada materi pokok  Gerak Benda di  kelas III Sekolah Dasar Negeri Tugu 

8 Cimanggis kota Depok. 

     2 .   Tu juan  Khusus 

Secara khusus dilaksanaknnya Penelitian Tindakan Kelas ini 

memiliki  beberapa tujuan yaitu :   

a. Untuk mendeskripsikan  perencanaan pembelajaran IPA pada 

materi pokok Gerak Benda di kelas III SD Negeri Tugu 8 

Cimanggis Depok dengan menggunakan Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Eksperimen  

b. Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan pembelajaran IPA pada materi 

pokok Gerak Benda di kelas III SD Negeri Tugu 8 Cimanggis 

Depok dengan menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berbasis 

Eksperimen  

c. Untuk mendeskripsikan   tentang kualitas dan hasil belajar  siswa 

pada pembelajaran IPA pada materi pokok Gerak Benda di kelas III 
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SD Negeri Tugu 8 Cimanggis Depok setelah menggunakan 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Eksperimen  

D. Manfaat Penelitian  

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para guru khususnya, maupun pihak - pihak yang terkait pada 

dunia pendidikan dalam rangka mensukseskan serta mengejawantahkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, serta melaksanakan peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 

tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 

Peratuaran Mendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Setidaknya manfaat penelitian 

tindakan kelas ini di jabarkan sebagai berikut  : 

a. Bagi Siswa 

1. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis eksperiman, 

siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. 

2. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis ekperimen, 

membantu siswa dalam meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1. Menjadi pilihan alternatif bagi guru dalam memberikan pembelajaran 

IPA 
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2. Dapat menambah wawasan bagi guru tentang pendekatan 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif sehingga meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

1. Sebagai salah satu bahan kajian bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

2. Dapat menciptakan lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing 

ditingkat pendidikan lebih lanjut. 

E. Definisi Istilah  

Untuk meghindari kesalahpahaman dalam memberikan arti atau 

persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian yang akan 

penulis lakukan, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu istilah-

istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Pemaparan tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Eksperimen  

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa eksperimen adalah sebuah metode yang dilakuan oleh guru 

dalam pembelajaran IPA dengan cara mempraktekan apa yang 

menjadi teori, prinsip dan konsep sehingga terbukti dengan ilmiah 

dan dapat menjadi pengetauan kontekstual yang siswa dapatkan. 

b. Kualitas Belajar 

Kualitas belajar adalah efektifitas atau proses keberhasilan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kualitas belajar akan tercermin 
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dalam hasil belajar yaitu kemampuan – kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman hasil belajarnya 

belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam menerapkan suatu tujuan pendidikan . Adapun yang 

dimaksud dengan kualitas belajar dalam penelitian ini kemampuan 

guru dan murid menciptakan suasana yang kondusif dan efektif 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal yang 

tercermin dalam hasil belajar siswa.  

c. Pembelajaran IPA di sekolah dasar 

Menurut UU RI No.20 tahun 2003 tentang pembelajaran 

yaitu “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar “. 

Sedangkan menurut KTSP SD ( 2006 : 484) bahwa : 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya kumpulan 

pengetahuan yang bersifat fakta- fakta, konsep – konsep, 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 lagi dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari – hari.  
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F. Hipotesis Tindakan  

Pembelajaran IPA bila dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

berbasis ekperimen terdapat peningkatan kualitas belajar siswa, karena lebih 

mendahulukan prinsip belajar siswa yang aktif dan akan lebih melayani akan 

kebutuhan siswa mencukupi keingintahuannya tentang IPA karena 

pembelajaran bersifat nyata dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun tahapan pelaksanaannya secara rinci akan dijelaskan pada uraian 

rencana tindakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


