
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masnusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003).  

 

Adapun jalur pendidikannya terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 Undang-undang RI 

No. 20 Tahun 2003). Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang paling dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikannya selama 6 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 Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (Pasal 2 Keputusan Mendikbud No. 0487/U/1992 tentang 

Sekolah Dasar). 

 

Kurikulum Sekolah Dasar. Menurut ayat (1) pasal 37 UU RI No. 20 Tahun 2003 

Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat : 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa, matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan jasmani 

dan olahraga, keterampilan / kejuruan, dan muatan lokal 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran atau kurikulum yang wajib ada di 

Sekolah Dasar. Pengertian IPA menurut Kurikulum Pendidikan Dasar yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, 

dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan pengujian 



 

 

gagasan-gagasan. Karena itu IPA dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dirumuskan secara umum, ditandai 

dengan penggunaan metode ilmiah dan munculnya sikap ilmiah. 

Secara umum tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah agar peserta 

didik memahami pengertian dasar tentang Ilmu Pengetahuan Alam yang berhubungan 

dengan kehidupan ilmiah sederhana serta menyadari kebesaran Allah SWT sebagai 

pencipta alam semesta. 

Dalam pembelajaran IPA harus diupayakan kondisi pembelajaran yang kondusif 

dalam arti pembelajaran itu harus bersifat aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan kebermaknaan belajar, peserta didik akan lebih 

termotivasi dan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang dipelajarinya. 

Kenyataannya masih banyak permasalahan pembelajaran IPA yang dijumpai di 

dalam kelas. Diantaranya, banyak guru yang belum bisa memanfaatkan kemampuannya 

secara maksimal. Cara mengajar, pemilihan tekhnik dan metode pembelajaran kurang 

bervariasi, sehingga kelihatan monoton dan kurang diminati peserta didik sehingga 

hasil atau tujuan dari pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Kondisi di kelas juga menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar 

hanya mengarah pada penguasaan hapalan teori saja. Dalam pembelajaran IPA peserta 

didik jarang melakukan pengamatan langsung, percobaan dan simulasi. Selain itu juga 

pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional, sehingga menyebabkan 

peserta didik cenderung kurang aktif dalam pembelajaran. Peserta didik hanya berperan 

sebagai penerima informasi secara pasif. 

Kenyataan yang diperoleh bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

tentang sifat-sifat cahaya masih belum optimal. Hal itu terbukti dengan sebagian besar 

siswa khususnya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten 



 

 

Bandung Barat memperoleh hasil nilai ulangan di bawah KKM yang telah ditentukan, 

yaitu sebesar 70. Dari 40 orang siswa yang memperoleh nilai di atas KKM hanya 

sekitar 37,5%  saja ,dan selebihnya yaitu sebanyak  62,5% memperoleh nilai di bawah 

KKM. Sedangkan nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 67,5. 

Sehubungan dengan kenyataan tersebut perlu dikembangkan usaha perbaikan 

yang berhubungan dengan peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran yaitu 

melalui pembelajaran dengan penerapan metode eksperimen yang melibatkan peserta 

didik secara langsung dalam pembelajaran.  

Metode eksperimen adalah metode pembelajaran dimana peserta didik 

melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu 

pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Dengan penerapan metode eksperimen maka 

peserta didik akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran IPA dan pembelajaran akan 

menjadi berkesan dan bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik diberikan 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri 

tentang suatu objek, keadaan atau proses tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan metode eksperimen ini dipandang oleh 

penulis sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPA tentang Konsep Sifat-Sifat Cahaya di Kelas V SD Negeri 2 

Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Semester 2 Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 



 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah secara umum 

dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah penerapan metode eksperimen untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang konsep sifat-sifat 

cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012 ?” 

Rumusan Umum tersebut dirinci sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya di kelas V SD 

Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat semester 2 

tahun ajaran 2011 / 2012? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya di kelas V SD 

Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat semester 2 

tahun ajaran 2011 / 2012? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui  penerapan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

tentang sifat-sifat cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan  metode eksperimen  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang konsep sifat-sifat 

cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012. 

 



 

 

D. Indikator Keberhasilan 

Dengan menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang 

konsep sifat-sifat cahaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

dianggap berhasil bila dari jumlah siswa seluruhnya sebanyak 40 orang, yang 

mencapai KKM sudah mencapai 35 siswa atau bila dipersentasekan sebesar 87,5% . 

Dengan  KKM yang telah ditentukan yaitu sebesar 70. 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang sifat-

sifat cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012. 

Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Memperoleh gambaran mengenai  perencanaan penerapan metode eksperimen 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang sifat-

sifat cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012? 

2. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penerapan metode eksperimen 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang sifat-

sifat cahaya di kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012? 

3. Memperoleh gambaran mengenai peningkatan hasil belajar siswa melalui  

penerapan metode eksperimen pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya di 

kelas V SD Negeri 2 Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

semester 2 tahun ajaran 2011 / 2012? 



 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas pada 

banyak pihak, antara lain : peserta didik, guru, dan sekolah. 

1. Manfaat bagi peserta didik 

a. Diharapkan dapat dijadikan suatu upaya untuk meningkatkan aktivitas dan 

kreatifitas siswa dalam pembelajaran IPA 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam  pembelajaran IPA. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi diri, sekaligus usaha untuk 

memperbaiki kualitas sebagai guru yang profesional dalam upaya 

meningkatkan kualitas hasil dan proses pembelajaran IPA. 

b. Meningkatkan profesionalisme guru khususnya dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah penerapan metode eksperimen 

dalam pembelajaran IPA. 

3. Manfaat sekolah  

Dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang 

bercermin dari peningkatan kemampuan profesional      para guru. 

 

G. Definisi Operasional 

  Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini beserta definisinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode eksperimen 

“Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana siswa melakukan 

suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 



 

 

percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu di sampaikan ke kelas dan dievaluasi 

oleh guru” (Roestiyah,2008:80) 

Metode eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan sesuatu pertanyaan 

atau hipotesis tertentu. Pekerjaan eksperimen mengandung makna belajar untuk 

berbuat, karena itu dapat dimasukkan ke dalam metode pembelajaran. Metode 

eksperimen adalah metode pembelajaran dimana siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis 

yang dipelajari. 

 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami 

aktivitas atau pengalaman  belajar sesuai dengan Kompetensi Dasar, indikator, dan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, proses 

penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang 

kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar dari informasi tersebut guru 

dapat menyusun, membina kegiatan siswa lebih lanjut.  

 

3. Pembelajaran IPA 

 IPA dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematik, dirumuskan secara umum, ditandai oleh penggunaan metode 

ilmiah dan munculnya sikap ilmiah. 

 Pendidikan IPA adalah suatu upaya atau proses untuk membelajarkan siswa 

untuk memahami hakikat IPA: produk, proses, dan mengembangkan sikap ilmiah 



 

 

serta sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk pengembangan 

sikap dan tindakan berupa aplikasi IPA yang positif. 

 

4. Sifat-sifat Cahaya 

Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Cahaya 

dapat berasal dari matahari, lampu, senter, atau lainnya. Benda-benda yang dapat 

menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang utama di bumi 

adalah matahari. 

Cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh gabungan medan 

listrik dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan dari gabungan medan listrik 

dan medan magnet tersebut disebut gelombang elektromagnet. 

Sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu : Cahaya dapat merambat lurus, Cahaya 

dapat menembus benda bening,cahaya dapat dipantulkan,cahaya dapat dibiaskan, 

dan cahaya putih terdiri atas berbagai warna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


