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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

       Proses pembelajaran merupakan suatu fase yang sangat menentukan terhadap 

keberhasilan belajar siswa. Sebagai pengembang sumber daya manusia, pendidik 

haruslah peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk melangsungkan 

kegiatan pembelajaran yang baik telah banyak upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal peningkatan kinerja pendidik maupun model dan teknik 

pembelajaran yang digunakan, sehingga diharapkan mampu menciptakan sumber 

daya manusia yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 

Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan karena kemampuan dan 

keunggulan suatu bangsa, salah satunya tercermin dari faktor kualitas sumber 

daya manusia. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK) masa 

kini dan mendatang yang begitu pesat menuntut pengembangan kemampuan 

siswa dalam bidang ilmu kealaman (sains) merupakan salah satu kunci 

keberhasilan. 

       Sudjana (2001) menyatakan bahwa upaya pengembangan pendidikan dalam 

laju pengembangan merupakan suatu keharusan karena pendidikan perlu 

mengembangkan dirinya untuk lebih berperan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan sumber daya manusia dan tatanan kehidupan .  

 

        Perubahan yang dinamis itu terjadi akibat perkembangan IPTEK, perubahan-

perubahan nilai budaya dan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih maju . Dengan demikian siswa diharapkan mampu 

memahami dan mengimbangi segala perubahan tersebut. Tetapi pada kenyatannya 

siswa masih sangat jauh untuk bisa menunjukkan hasil belajar yang baik . 

Fenomena ini merupakan indikasi bahwa kemungkinan pembelajaran masih 

dipandang sebagi proses teori behaviorisme yang memberikan peran guru sebagai 

pentransfer ilmu. Oleh karena itu pembelajaran masih menjadi link yang terputus 

dengan proses kognitif yang terjadi pada benak siswa, sehingga strukturisasi 

pemahaman konsep belajar  yang berbasis kepada life skill dan kesadaran siswa 

terhadap lingkungan masih sangat lemah. 
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       Fenomena tersebut seperti yang terjadi dari hasil observasi lapangan, dimana 

dalam pembelajaran IPA  sehari-hari di SD Negeri Babakan Kecamatan Babakan 

Ciparay Kota Bandung guru sering dihadapkan pada rendahnya hasil belajar siswa 

dengan memperoleh nilai rata-rata ulangan harian 56,61 berada dibawah KKM 

sekolah yaitu 70. Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan guru, oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

       Permasalahan yang timbul adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

adalah memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk 

menyampaikan suatu materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. Dewasa ini sedang dikembangkan bermacam-

macam metode pembelajaran untuk  menolong    para    pendidik    agar    dapat  

meningkatkan kemampuannya dalam menyampaikan pelajaran. Salah satu metode 

pembelajaran  yang   berguna   bagi  pendidik  untuk  menemukan   apa   yang   

harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran adalah penerapan 

metode eksperimen. 

       Penerapan metode eksperimen dapat  digunakan  dalam upaya untuk  

meningkatkan hasil belajar siswa, karena metode eksperimen dapat mencari 

jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode  

eksperimen merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, 

baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, eksperimen 

tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru, walaupun dalam proses 

eksperimen peran siswa hanya sekadar memerhatikan, akan tetapi eksperimen 

dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, 

eksperimen dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi 

pembelajaran ekspositori dan inkuiri. 

       Penerapan metode eksperimen ini didasarkan pada materi yang akan 

diajarkan yaitu tentang perubahan wujud benda, karena  dengan  metode 

eksperimen ini siswa mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 
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atau data yang benar.melalui kegiatan eksperimen yang dilakukan oleh guru  di 

akhir kegiatan  

       Pemilihan materi  perubahan wujud benda merupakan materi yang diajarkan 

di kelas IV semester 1 yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tempat 

penelitian dilakukan yaitu di SD Negeri Babakan  Kecamatan Babakan Ciparay 

Kota Bandung. 

 

B.   Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut :  Bagaimanakah penerapan Metode eksperimen pada 

mata pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda di Kelas IV SD Negeri 

Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung  dapat meningkat ? 

       Rumusan masalah tersebut selanjutya dijabarkan menjadi beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana perencanaan penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan 

pemahaman perubahan wujud benda pada siswa kelas IV SD Negeri Babakan 

Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA melalui metode eksperimen dapat 

meningkatkan pemahaman perubahan wujud benda pada siswa kelas IV ? 

c. Bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran IPA  

melalui  metode eksperimen? 

 

C.   Hipotesis Tindakan 

       Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 

     ˮPenerapan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang perubahan 

wujud benda dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Babakan 

Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ˮ 

 

D.       Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

            1. Tujuan Penelitian 
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       Penelitian   tindakan   kelas   ini   bertujuan   untuk   menggambarkan 

tentang perencanaan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan  

metode eksperimen di kelas IV SD Negeri Babakan  Kecamatan Babakan 

Ciparay Kota Bandung. 

       Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menggambarkan   perencanaan    pembelajaran   IPA topik perubahan 

wujud benda melalui  metode eksperimen untuk meningkatkan hasil  

belajar siswa  

2. Menggambarkan    pelaksanaan   pembelajaran   IPA topik perubahan 

wujud benda  melalui  metode eksperimen untuk  meningkatkan  hasil  

belajar siswa 

3. Menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

proses  pembelajaran IPA topik perubahan wujud benda melalui 

metode eksperimen 

 

E.       Manfaat Penelitian 

           Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya : 

 1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan   hasil  belajar  siswa  dalam  pelajaran  IPA pada 

topik perubahan wujud benda 

 b. Memotivasi kemauan belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

 2.  Bagi guru  

a. Memberikan   pengalaman  dalam   meracang   pembelajaran  IPA 

dengan  metode eksperimen di Sekolah Dasar 

b. Mendorong guru agar lebih kreatif dalam mengelola proses 

pembelajaran  IPA 

3.  Bagi Sekolah 

a. Memberikan    kontribusi   yang    positif     bagi     peningkatan   

kualitas   pembelajaran IPA di sekolah 

b. Menumbuhkan    suasana    akademis  yang   kondusif   bagi  

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah 
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4. Bagi peneliti 

a.  Menambah pengalaman dalam merancang pembelajaran IPA di kelas 

terutama dengan penerapan metode eksperimen 

b. Kegiatan pembelajaran dengan metode eksperimen dapat dijadikan 

alternatif metodologis dalam pembelajaran IPA 

 

F.    Definisi Operasional 

              Metode Eksperimen 

       Eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau 

hipotesis tertentu. Eksperimen bisa dilakukan pada suatu laboratorium atau di 

luar laboratorium, pekerjaan eksperimen mengandung makna belajar untuk 

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

eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan 

percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan 

atau hipotesis yang dipelajari. 

       Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

Peran guru dalam metode eksperimen ini sangat penting, khususnya berkaitan 

dengan ketelitian dan kecermatan sehingga tidak terjadi kekeliruan dan 

kesalahan dalam memaknai kegiatan eksperimen dalam kegiatan belajar 

mengajar. Jadi peran guru untuk membuat kegiatan belajar ini menjadi faktor 

penentu berhasil atau gagalnya metode eksperimen ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 




