
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Energi merupakan suatu konsep yang sulit untuk dimengerti, karena 

tidak memiliki bentuk fisik akan tetapi akibatnya dapat kita lihat, kita rasakan 

tentang apa yang telah kita kerjakan. Energi didefinisikan oleh ilmuwan 

sebagai kemampuan melakukan kerja. Bunyi dari hukum kekekalan energi 

adalah: "Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, energi 

hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain." Energi yang 

sering kita temui sehari-hari antara lain energi panas yang sering disebut 

dengan energi kalor, energi gerak, energi listrik, energi gravitasi bumi, dan 

energi pegas. 

  Energi panas adalah segala kemampuan yang terjadi karena adanya 

pengaruh panas. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang penting bagi 

makhluk hidup. Sumber energi panas utama pada bumi adalah matahari. 

Energi panas merupakan salah satu materi Ilmu Pengetahuan Alam yang 

dipelajari oleh siswa kelas IV di semester dua ini. Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan mata pelajaran penting di dalam mempersiapkan murid untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. IPA mempelajari 

tentang segala sesuatu yang ada di alam agar siswa memahami konsep-

konsep dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. IPA merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diikutkan dalam ujian nasional bagi siswa 
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sekolah dasar oleh karena itu dalam pembelajaran IPA harus dibuat 

menyenangkan, lebih bermakna serta berkesinambungan agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. Standar Kompetensi mata pelajaran IPA kelas 4 pada 

semester dua ini salah satunya adalah memahami bentuk energi dan cara 

penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari dengan salah satu kompetensi 

dasar mendiskripsikan energi panas dan energi bunyi yang ada di lingkungan. 

Persoalan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

guru dalam mengajar masih konvensional, hanya berpatokan pada buku 

pelajaran, selalu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan meteri, 

dan belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Dari pembelajaran 

IPA menunjukkan tingkat penguasaan siswa yang sangat rendah, siswa hanya 

diam, pasif, sedangkan guru yang aktif menyampaikan materi tanpa 

memperhatikan siswa apakah sudah paham atau belum. Hal tersebut bisa 

dilihat dari nilai siswa setelah diadakan ulangan (evaluasi) masih banyak 

dibawah KKM yaitu 7.50. Dari seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 42 

siswa, yang telah mencapai KKM berjumlah 21 sedangkan yang masih 

dibawah KKM berjumlah 21 siswa. Artinya baru 50% siswa yang tuntas 

dalam belajarnya sedangkan 50% belum tuntas karena masih dibawah KKM.  

Guru yang baik bukan hanya menyampaikan materi dengan baik, 

namun juga menjadi sahabat bagi siswanya, oleh karena itu guru harus 

menggunakan metode yang tepat agar penyampaian materi berlangsung 

sempurna. Metode eksperimen merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi 
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permasalahan dalam pembelajaran ini. Dengan metode eksperimen siswa 

akan mengadakan percobaan sendiri untuk menjawab keraguan dari meteri 

yang disampaikan, sehingga siswa mengutarakan pemikirannya sesuai 

dengan hal yang dicapai. Menurut Schoenherr (1996) yang dikutip oleh 

Palendeng (2003:81) metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk 

pembelajaran sains, karena metode eksprimen mampu memberikan kondisi 

belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan kreativitas 

secara optimal. Siswa diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-

konsep dalam struktur kognitifnya, selanjutnya dapat diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 

Memperbaiki pembelajaran terutama pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di SD N 4 Barenglor rmerupakan tujuan utama dari penelitian tindakan 

kelas ini. Dalam hal ini penulis akan menggambil judul untuk Penelitian 

Tindakan Kelas “Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Belajar IPA 

pada Materi  Energi Panas dengan Metode Eksperimen Siswa Kelas IV SD N 

4 Barenglor Tahun Ajaran  2012/2013?” 

 

B.  Rumusan Masalah  

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan 

masalah utama sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode eksprimen dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

mata pelajaran IPA pada materi  energi panas siswa kelas 4 SD N 4 

barenglor tahun ajaran  2012/2013? 



4 

 

2. Bagaimana penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi  energi panas siswa 

kelas 4 SD N 4 barenglor tahun ajaran  2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa khususnya IPA siswa 

kelas IV SDN 4 Barenglor dengan metode eksperimen pada materi 

energi panas. 

b. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA 

pada Materi  Energi Panas Siswa Kelas IV SD N 4 Barenglor Tahun 

Ajaran  2012/2013 

2. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD N 4 Barenglor. 

 

D.  Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dapat menambah hasanah/strategi pembelajaran yang inovatif. 

b. Dapat  menambahkan teori belajar yang melibatkan siswa. 
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c. Dapat dijadikan dasar penelitian yang relevan untuk selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi siswa 

1) Dapat melaksanakan eksperimen dilingkungan sekolah dan 

lingkungan tempat tinggal siswa. 

2) Dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran IPA pada bentuk energi. 

3) Dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. 

4) Menghilangkan kejenuhan siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

b. Bagi guru 

1) Dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam penyusunan program 

dan proses pembelajaran IPA. 

2) Dapat mengoptimalkan penggunaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran.  

3) Tersusunnya prosedur pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang 

benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

c. Bagi sekolah 

1) Dengan hasil penelitian ini diharapkan SD Negeri 4 Barenglor dapat 

lebih meningkatkan penggunaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran. 

2) Dapat meningkatkan kualitas lulusan dan meningkatkan grade 

sekolah. 

3) Meningkatkan kredibilitas sekolah. 


