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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) memiliki peranan yang penting 

bagi siswa. Karena melalui pembelajaran IPA di SD siswa mulai diperkenalkan 

dengan konsep dan berbagai ilmu dasar mengenai alam beserta dengan isinya. 

Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar Program Pendidikan 

(GBPP) dinyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil 

kegiatan manusia yang berupa pengetahuan, gagasan dan konsep-konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses kegiatan ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 

pengujian gagasan-gagasan. 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 ciptaann-

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 

6. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka pembelajaran IPA harus dikemas 

sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

maksimal. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sagala (2007:12) bahwa belajar 

adalah kegiatan individu memperoleh perilaku dan keterampilan  dengan cara 

mengolah bahan ajar. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar tentu saja akan 

terjadi interaksi dan saling memengaruhi antara guru dengan siswa. Guru dan 

siswa adalah unsur yang paling penting dalam kegiatan belajar mengajar, maka 

dari itu guru dan siswa harus saling menjaga interaksi agar suasana belajar 

mengajar berjalan dengan harmonis. Dalam kegiatan pembelajaran pun perlu 

diperhatikan cara penyampaian suau bahan ajar yang diberikan oleh guru kepada 

siswanya. Berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi ajar 

yang dianggap cocok dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Karena 

pada proses belajar mengajar yang diharapkan ideal ternyata tidak terlepas dari 

permasalahan yang timbul di dalam kelas. Permasalahan yang terjadi di dalam 

kelas ini dapat bersumber dari siswa, guru ataupun dari siswa dan guru secara 

bersamaan serta cara penyampaian bahan ajar yang dilakukan oleh guru. 

Berbicara mengenai pembelajaran IPA di SD saat ini adalah peran guru 

dalam proses pembelajaran masih bersifat dominan. Dalam pembelajarannya 

biasanya guru menyampaikan materi ajar di depan kelas dengan menggunakan 

metode ceramah saja sementara murid hanya duduk, mendengarkan dan mencatat 

apa yang menjadi materi dalam pembelajaran IPA tersebut. Kondisi pembelajaran 

seperti itu mengakibatkan siswa kurang aktif dan tidak terlibat langsung dalam 

menemukan makna pembelajaran yang ingin dicapai selain itu siswa tidak 

memperoleh kesempatan dalam mengembangkan kreatifitasnya untuk 
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mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Namun pembelajaran yang bersifat 

konvensional tersebut selalu digunakan karena siswa yang sudah terbiasa dengan 

proses pembelajaran seperti itu dan pembelajaran tersebut dianggap mudah untuk 

dilaksanakan oleh guru .  

Berdasarkan hasil survey, peneliti memperoleh data hasil ulangan harian 

siswa kelas IV SDN Pagerwangi 1 tahun ajaran 2011/2012 pada mata pelajaran 

IPA pokok bahasan energi panas dan energi bunyi. Data yang diperoleh 

menyatakan bahwa rata-rata hasil ulangan siswa pada pokok bahasan tersebut 

berada di bawah KKM yang telah ditentukan. KKM yang harus dicapai adalah 60. 

Berdasarkan hasil wawancara pada siswa kelas IV SDN Pagerwangi 1 bahwa 

siswa merasa kesulitan dalam pelajaran IPA terutama pokok bahasan energi panas 

dan bunyi karena siswa merasa bahwa mereka tidak pernah mengetahui secara 

langsung apa dan bagaimana sifat-sifat energi panas dan energi bunyi sebenarnya. 

Adapun nilai masing-masing siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Daftar Nilai Ulangan Harian IPA 

No Nama Siswa Nilai 

1 Adit  34 

2 Agung   32 

3 Agus H 34 

4 Anjas 28 

5 Asep  32 
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6 Ayang  winda 64 

7 Cici Latifa 56 

8 Dadan R 64 

9 Deden 70 

10 Dendi 56 

11 Deri  36 

12 Dian  64 

13 Dwi Putri Nur Azqiyah 44 

14 Firman  65 

15 Hendra 44 

16 Heni Maryani 58 

17 Heru 60 

18 Hilal 72 

19 Indri  70 

20 Intan 25 

21 Irmaya Rosmiati 70 

22 Irna Novia Nuraeni 36 

23 Kurniawan  28 

24 M. Ferry  60 

25 Murdianam 44 

26 Nisa Riskianti 64 

27 Nur Aliah 42 
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28 Refi 40 

29 Ridwan G 34 

30 Ridwan S 22 

31 Rifqi Fahreza 34 

32 Rizky 32 

33 Sandi 36 

34 Sidik Padilah 30 

35 Sintia Devi 40 

36 Sri  64 

37 Teni  56 

38 Vina 62 

39 Wita Juwita 50 

Rata – rata kelas 46,30 

Dari data nilai siswa di atas dapat dilihat bahwa siswa yang memilki  nilai 

di atas KKM yang ditentukan hanya 33,3%. 

Setelah diindentifikasi ternyata ada beberapa penyebab yang 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah yaitu : 

1. Metode pembelajaran yang diberikan guru kurang bervariatif hanya 

menggunakan meode ceramah. 

2. Guru cenderung dominan dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

cenderung pasif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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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. 

Karena itu peneliti harus berusaha menerapkan metode pembelajaran yang 

memberikan pengalaman langsung bagi siswa selama proses pembelajaran agar 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Pagerwangi 1 ini meningkat. Hal ini 

dirasa dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan 

beberapa penelitian tindakan kelas yang berhasil dengan menggunakan metode 

eksperimen dalam penelitiannya. Adapaun beberapa  penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Eksperimen Pada Pembelajaran IPA Tentang Energi Panas 

dan Bunyi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA kelas IV SDN tugu 10 

Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Penelitian ini dilakukan oleh Tris Indriati 

pada tahun 2011 
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2. Penerapan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran IPA Topik Perubahan 

Sifat Benda Untuk meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Penelitian ini 

dilakukan oleh Suparman pada tahun 2011. 

Setelah melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan menggunakan metode eksperimen dalam hal ini peneliti pun 

menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan  

energi panas dan energi bunyi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau 

hipotesis tertentu (Sagala, 2007:220). Dalam kegiatan pembelajarannya siswa 

diberi kesempatan untuk menemukan dan membuktikan secara langsung suatu 

pernyataan yang telah ada sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan metode eksperimen akan lebih bermakna bagi siswa sehingga tida 

menutup kemungkinan siswa akan lebih paham terhadap materi yang diajarkan 

dan siswa pun memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran tersebut. 

Karena pada dasarnya suatu proses pembelajaran akan ditandai dengan perubahan 

perilaku yang mencakup tiga aspek yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Berdasarkan latar belakan masalah, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan 

PTK dengan judul “Penerapan Metode Eksperimen Pada Mata Pelajaran IPA 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Penelitian Tindakan Kelas Pada Pokok 

Bahasan Energi Panas Dan Energi Bunyi  Di Kelas IV SDN  Pagerwangi 1)”. 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini bisa dinyatakan secara umum dengan rumusan seperti 

dibawah ini : 

“Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode 

eksperimen pada siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPA pokok bahasan energi 

panas dan energi bunyi di SDN Pagerwangi 1?” 

Setelah itu rumusan umum diatas  dirumuskan menjadi pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunnakan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan metode eksperimen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Pagerwangi 1 pada mata 

pelajaran IPA pokok bahasan energi melalui metode eksperimen. Secara khusus, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengungkap proses perencanaan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode eksperimen dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Pagerwangi 1. 

2. Untuk mengungkap pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan  

metode eksperimen dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Pagerwangi 1. 

3. Untuk mengungkap bahwa penggunaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Pagerwangi 1. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran IPA. 

Dalam hal ini, metode eksperimen yang diterapkan oleh seorang guru sebagai 

pelaku langsung dalam penemuan pengetahuan baru melalui kegiatan penelitian 

tindakan di kelasnya. Dengan demikian 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 tujuan serta karakteristik siswa. Dengan penelitian ini, 

guru pun dapat mengembangkan potensi diri siswa dengan pembelajaran yang 

lebih menarik, menyenangkan dan bermakna.  
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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. 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. 

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bloom 

bahwa terdapat tiga aspek hasil belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 
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psikomotor. Namun dalam penelitian ini hasil belajar yang dimaksud oleh 

peneliti adalah nilai rata-rata tes  dan LKS siswa kelas IV SDN Pagerwangi 1 

sebagai hasil belajar pada aspek kognitif. Serta hasil belajar pada aspek 

afektif dan psikomotor yang diperoleh ketika siswa melakukan kegiatan 

eksperimen dengan bantuan instrumen penelitian LKS. 

2. Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan melakukan 

percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri suatu pernyataan 

atau hipotesis yang dipelajari. Menurut Joseph Mbulu, 2001:58 metode 

eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana siswa melakukan 

eksperimen (percobaan) dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu kumpulan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari alam semesta, baik ilmu pengetahuan yang mempelajari 

alam semesta yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa dengan jalan 

mengamati berbagai jenis dan perangkat lingkungan alam serta lingkungan 

alam buatan.  

4. Pembelajaran IPA di SD adalah pembelajaran yang  bertujuan agar siswa : 

memahami konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai 

minat mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan 

konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta 

menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Pembelajaran IPA yang 
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dimaksud oleh peneliti adalah pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Pagerwangi 1 dengan materi atau pokok bahasan energi panas dan energi 

bunyi. Adapun topik yang dibahas adalah mengenai sifat-sifat energi panas 

dan sifat-sifat energi bunyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


