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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kurikulum di Sekolah Dasar yang dikembangkan saat ini adalah 

kurikulum berbasis kompentensi. Rusyan, (Pedoman Mengajar Sains, 

2004:7) menyatakan bahwa kurikulum berbsis kompetensi menyediakan 

pengalaman belajar siswa yang mencakup materi maupun proses sains 

dimana ada keseimbangan antara kemapuan konseptual dan prosedural. Oleh 

karena itu, kurikulum ini lebih menekankan agar siswa menjadi pembelajar 

aktif dan bersifat fleksibel. Kurikulum ini memuat mata pelajaran salah 

satunya adalah IPA. 

  Powler (Pedoman Penilaian Buku Pelajaran IPA Pusat Pembukuan 

Depdiknas 2004:4) mendefinisikan sains sebagai ilmu yang sistematis dan 

dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan pada pengamatan induksi. Dengan demikian sains bukan 

merupakan kumpulan benda-benda hidup atau makhluk hidup. Tetapi 

menyangkut cara kerja, cara berpikir dan cara memecahkan masalah. Di 

dalam sains terdapat 3 unsur utama yaitu sikap, proses atau metodologi dan 

hasil satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

  Carin dan Sund (1993) mendefinisikan Sains/IPA sebagai 

pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum dan 

berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Sesuai dengan 

kenyataan bahwa Aktivitas IPA selalu berubungan dengan kenyataan bahwa 

aktivitas IPA selalu berhubungan dengan percobaan-percobaan yang 
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membutuhkan keterampilan dan kerajinan. Dari kedua pendapat di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA berhubungan dengan 

percobaan-percobaan yang membutuhkan keterampilan dan kerajinan 

sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. 

  Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

sehingga siswa perlu dibantu agar mampu mengembangkan sejumlah 

pengetahuan yang menyangkut cara kerja ilmiah serta pemahaman konsep. 

Pembelajaran IPA adalah cara memberitahu dan cara berbuat akan 

membantu siswa dalam memperoleh pengalaman yang mendalam tentang 

alam sekitarnya dalam medudukan siswa sebagai pusat perhatian dalam 

interaksi aktif dengan teman, lingkungan dan nara sumber lainnya. 

Siswa kelas II SDN Wargabakti berjumlah 15 orang, siswa laki-laki 

berjumlah 5 orang dan siswi perempuan berjumlah 10 orang. Umur mereka 

berkisar  antara  8-9  tahun. Kehidupan perekonomin orang tua mereka 

tergolong dalam perekonomian menengah kebawah. Pekerjaan orang tua 

mereka pada umumnya adalah petani karet. Meskipun orang tua mereka 

tidak mempunyai tamatan pendidikan yang tinggi namun orang tua mereka 

tetap mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya. 

Metode yang dipakai guru dalam mengajar masih bersifat tradisional, 

seperti metode ceramah dan pemberian tugas. Siswa belajar tergantung pada 

guru. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Siswa tidak aktif dalam 

KBM, pada saat diminta untuk menyampaikan pikiran atau gagasan 

kemampuan siswa berbicara masih rendah. Dan saat mengerjakan soal, 

siswa selalu lambat mengerjakannya dikarenakan siswa tidak memahami 
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materi. Setiap siswa memiliki buku paket. Tugas yang dikerjakan siswa 

semuanya dari buku paket. Walaupun setiap siswa diberi buku paket namun 

tidak pernah dibaca sebelum ada perintah dari guru. 

Di SDN Wargabakti baik kelas 1-6 siswa selalu diajar oleh guru kelas 

kecuali Bahasa Inggris, PAI dan Penjas. Metode yang dipakai guru 

semuanya masih bersifat tradisional.  Tidak semua guru dalam mengajar 

berpedoman pada RPP yang dibuat. Apalagi sebagai guru kelas media tidak 

pernah digunakan. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran, seperti  , kurang motivasi siswa dalam belajar 

matematika dan bahasa inggris, siswa tidak memperhatikan guru pada saat 

KBM berlangsung,ada beberapa siswa yang belum lancar membaca dan 

siswa tidak memahami materi pada pelajaran sains sehingga pembelajaran 

tidak efektif. 

Guru merupakan figure yang memegang peranan penting didalam 

pembelajaran dikelas. Peran utama guru bukan menjadi penyaji informasi 

yang hendak dipelajari oleh siswa, melainkan pembelajaran siswa tentang 

cara-cara mempelajari sesuatu secara efektif (Learning haw to learn ). Oleh 

karena itupemahaman tentang bebagai teori belajar dan cara-cara 

memotivasi siswa dalam  belajar harus dikuasai oleh guru agar mampu 

merancang pembellajaran yang menarik dan memotivasi siswa  untuk gemar 

belajar. Kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan salah satu kegiatan 

yang diberikan di sekolah, namun sesungguhnya kegiatan itu saja belum 

cukup memadai dalam membantu siswa mengatasi  berbagai permasalahan 

yang dialaminya dan menyiapkan siswa terjun dimasyarakat dengan 
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berhasil. Kenyataan selama ini bahwa mata pelajaran sains dianggap 

membosankan dan sulit bagi siswa, sehingga siswa cenderung merasa bosan 

dan malas untuk belajar pada mata pelajaran sain. Selain itu, pembelajaran 

sains masih menekankan pada tujuan pengembangan produk yang berupa 

prestasi akademik siswa. Hal ini berarti baru potensi kecerdasan siswa yang 

dikedepankan. Kreatifitas siswa dalam pembelajaran belum dikembangkan 

seoptimal mungkin, sehingga aktifitas siswa belum optimal dan 

pembelajaran masih berpusat pada guru.  Akibatnya siswa selain jauh dari 

keberhsilan mempelajari IPA juga tidak menguasai konsep dibuktikan 

dengan masih rendahnya hsil nilai ulangan harian masih berada dibawah 

nilai KKM yaitu 6 disinilah masalahnya, kita sebagai guru agar cara belajar 

dapat seefektif mungkin untuk mata pelajaran sains dengan menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang tepat. Dari uraian latar belakang 

tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul pada pembelajaran 

sains di kelas 2 SDN Wargabakti yaitu cara belajar yang efektif pada 

pelajaran sains dengan menggunakan metode  eksperimen. 

Metode Eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan siswa 

bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk 

mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi. Menurut Rusyan (1993: 

96), metode eksperimen memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut : 

1. Melatih disiplin diri peserta didik melalui eksperimen yang 

dilakukannya, terutama kaitannya dengan ketertiban, ketelitian, 

ketekunan dalam melakukan eksperimen. 
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2. Kesimpulan hasil eksperimen lebih lama tersimpan dalam ingatan 

peserta didik karena mereka melakukannya sendiri secara langsung. 

3. Peserta didik akan lebih memahami hakikat dari ilmu pengetahuan 

dan hakikat kebenaran secara langsung. 

4. Mengembangkan sikap terbuka bagi peserta didik. 

5. Metode ini melibatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik secara 

langsung dalam pengajaran, sehingga mereka akan terhindar dari 

verbalisme. 

         Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti sekaligus 

menjadi alasan bagi peneliti dalam memilih judul  “Upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas II menggunakan metode eksperimen pada konsep 

perubahan wujud benda”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,maka  rumusan masalahnya adalah : 

1. Berapakah besar peningkatan hasil belajar siswa melalui metode 

eksperimen pada konsep perubahan wujud benda di kelas II SDN 

wargabakti ? 

2. Bagaimana tanggapan siswa tentang penerapan metode eksperimen di 

kelas II SDN wargabakti? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar setelah di terapkannya metode 

eksperimen siswa kelas II di SDN Wargabakti pada konsep perubahan 

wujud benda. 
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2. Mengetahui tanggapan siswa tentang penerapan metode eksperimen 

siswa kelas II di SDN Wargabakti pada konsep perubahan wujud benda. 

D. Manfaat Penelitian 

  Temuan pembahasan ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Guru 

Diharapkan sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPA di SD dan 

meningkatkan kenerja guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA di 

SD, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Siswa 

a.  Diharapkan lebih meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda dan meningkatkan 

prestasi belajar IPA pada umumnya.  

b. Untuk Mengurangi rasa kejenuhan untuk mempelajari mata pelajaran 

sains dengan adanya metode eksperimen. 

E. Hipotesis Tindakan  

Pada pembelajaran IPA akan berhasil dengan baik apabila guru dapat 

membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas, dengan menggunakan salah satu metode dalam proses 

pembelajaran yaitu  metode eksperimen dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa, dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah “ Jika 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen pada konsep 

perubahan wujud benda”, hasil belajar siswa akan meningkat. 
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F.  Definisi Operasional 

        Sebelum membahas permasalahan-permasalahan di atas ada beberapa 

istilah yang perlu didefinisikan secara operasional yaitu : 

1. Metode Eksperimen 

       Metode eksperimen adalah salah satu metode yang memberikan 

langsung keterampilan proses, siswa dapat mengalami, membuktikan, 

menemukan, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah. Metode 

eksperimen dialami langsung oleh siswa sehingga siswa akan tertarik untuk 

belajar secara aktif. Metode eksperimen adalah cara menyajikan pelajaran 

melalui percobaan-percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau 

hipotesis tertentu (Rusyan, 1993 : 110). 

2. Hasil Belajar 

       Di dalam menyelenggarakan pendidikan, suatu proses belajar mengajar 

dapat dilihat dari terjadinya perubahan yang diharapkan sesuai dengan 

tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang dimaksud tersebut berupa hasil 

belajar siswa. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang terjadi pada siswa setelah menempuh pengalaman  belajar (Nana 

Sujana, 1991).  

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

nilai ulangan  (pre test dan post test ) yang diperoleh siswa setelah 

pelaksanaan tindakan pada pembelajaran IPA dengan konsep Perubahan 

wujud benda. 

 

 


