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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana 

yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan 

atau nilai–nilai dan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang 

secara potensial dan aktual yang dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Dari pendapat di atas diungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. 

Pendidikan dasar sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan yang selanjutnya. 

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. 

Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia tujuh tahun 

dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan 

kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar memang 
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diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi 

anak didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas diri anak didik.  

Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Sekolah Dasar merupakan tempat 

pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar Ilmu Pengetahuan Alam, karena  itu 

pengetahuan yang diterima siswa hendaknya menjadi dasar yang dapat dikembangkan 

sekolah yang lebih tinggi di samping mempunyai kegiatan praktis yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berkaitan dengan dunia 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat membuka berbagai pikiran dari siswa 

yang bervariasi sehingga siswa dapat mempelajari konsep-konsep dalam 

penggunaannya pada aspek yang terkandung dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan serta mendorong siswa 

membuat hubungan antara materi Ilmu Pengetahuan Alam dan penerapannya yang 

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berperan dalam proses 

pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena Ilmu Pengetahuan Alam 

memiliki upaya untuk membangkitkan minat siswa serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam 

semesta mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia 

sehingga fakta penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam 

yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya 

kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain (Abdullah,1998: 18). 

Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar seperti yang diamanatkan dalam 

kurikulum KTSP tidaklah hanya sekedar siswa memiliki pemahaman tentang 

alam semesta saja. Melainkan melalui pendidikan IPA siswa juga diharapkan 

memiliki kemampuan, (1) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapatditerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (3) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjada, dan 

melestarikan lingkungan alam. Oleh karena itu IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang penting bagi siswa karena perannya sangat penting berguna 

dalam kehidupan sehari-hari (Sulistyorini, 2007: 42). 

 

Kenyataan yang terjadi, mata pelajaran IPA tidak begitu diminati dan kurang 

disukai siswa. Bahkan siswa beranggapan mata pelajaran IPA sulit untuk dipelajari. 

Akibatnya rata-rata hasil belajar siswa cenderung lebih rendah dibanding mata 

pelajaran lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar pada 2 tahun terakhir, 

yaitu Tahun Pelajaran 2011/2012 siswa yang mencapai KKM hanya 60% sedangkan 

pada tahun berikutnya Tahun Pelajaran 2012/2013 siswa yang mencapai KKM hanya 

65%.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 pada tanggal 24 Maret 2014 menunjukkan bahwa 

hasil ulangan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 27 siswa hanya 7 

siswa (25,92%) yang dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata kelas 55,93 sedangkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70. Nilai siswa tidak seimbang, ada 

beberapa siswa yang nilainya tinggi namun juga banyak yang nilainya sangat kurang. 

Jadi terjadi perbedaan yang sangat mencolok, nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 30. 
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Gejala yang tampak adalah siswa kurang bergairah dalam kegiatan 

pembelajaran dan bersikap pasif. Selain itu, penyebab rendahnya hasil belajar IPA 

siswa dibanding mata pelajaran lain karena hingga kini proses pembelajaran masih 

menggunakan paradigma absolutisme yaitu proses dimulai dari merancang kegiatan 

pembelajaran, mengajar, belajar, dan melakukan evaluasi yang mengalir secara linier. 

Guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang sangat aktif dan siswa sebagai 

penerima pengetahuan yang pasif.  

Siswa yang belajar tinggal datang ke sekolah duduk mendengarkan, mencatat, 

dan mengulang kembali di rumah serta menghafal untuk menghadapi ulangan. 

Pembelajaran seperti ini membuat siswa pasif karena siswa berada pada rutinitas yang 

membosankan sehingga pembelajaran kurang menarik. Pada umumnya pembelajaran 

lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan, hukum, kemudian biasa dihafalkan 

bukan berlatih berpikir memecahkan masalah dan mengkaitkannya dengan 

pengalaman empiris dalam kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi kurang 

bermakna. 

Pembelajaran bermakna perlu diterapkan untuk menggali potensi anak agar 

selalu kreatif dan berkembang, yang akan membawa siswa pada pengalaman belajar 

yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa makin berkesan apabila proses 

pembelajaran yang diperoleh merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya 

sendiri yaitu proses yang melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan suatu 

konsep. Untuk itu sudah menjadi tugas guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai, agar pembelajaran lebih 

menarik dan bermakna. Hal ini disebabkan adanya tuntutan pada dunia pendidikan 
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bahwa proses pembelajaran tidak lagi hanya sekedar menstransfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. Guru harus mengubah paradigma tersebut dengan kegiatan 

pembelajaran yang aktif,  kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Terkait belum optimalnya hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Wonosari 1, berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat perlu adanya Penelitian 

Tindakan Kelas guna meningkatkan hasil belajar, membangkitkan kreativitas dan ide-

ide siswa, menyenangkan bagi siswa melalui penerapan metode eksperimen sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang bermuara pada pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Metode eksperimen adalah metode atau cara dimana guru dan siswanya 

bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh atau akibat dari suatu aksi tersebut 

(http://udhiexz.wordpress.com). Kegiatan pembelajaran dengan metode eksperimen 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui 

observasi dengan daya nalar, daya pikir dan kreatifitas.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sangat penting dan menarik untuk 

melihat bagaimana peningkatan  motivasi dan hasil belajar siswa,  jika pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Oleh karena 

itu judul penelitian ini adalah “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Materi 

Sumber Energi Panas dan Bunyi melalui Metode Eksperimen pada Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014”. 

http://udhiexz.wordpress.com/
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Penulis membuat skripsi dengan judul tersebut di atas karena beberapa alasan. 

Adapun alasan-alasan secara obyektif dan subyektif tersebut dapat diuraikan seperti 

berikut ini. 

1. Alasan obyektif: efektivitas metode dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. 

2. Secara subyektif: 

a. Menarik minat penulis karena bagi penulis hal tersebut merupakan tantangan 

dalam melaksanakan tugas akhir. 

b. Sepanjang pengetahuan penulis, di sekolahan penulis bertugas belum pernah 

ada orang yang meneliti masalah tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, identifikasi masalah  penelitian 

ini adalah: 

1. Hasil belajar IPA siswa rendah. 

2. Siswa pasif dalam pembelajaran IPA 

3.  Mata pelajaran IPA tidak disukai dan kurang diminati siswa bahkan dianggap 

mata pelajaran yang sulit dipelajari. 

4. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran IPA. 

5. Pembelajaran cenderung pada hafalan bulan mengkaitkan dalam pengalaman 

empiris dalam kehidupan nyata. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

memberikan batasan masalah hanya pada peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa masih rendah karena belum digunakannya metode pembelajaran yang 

membantu siswa dalam memahami materi sumber energi panas dan bunyi. Dari hal 

tersebut, peneliti akan memperbaikinya melalui metode eksperimen pada siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.  

“Apakah metode eksperimen dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

IPA materi sumber energi panas dan bunyi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Wonosari 1 Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber energi panas 

dan bunyi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 melalui metode 

eksperimen. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bersifat praktis 

maupun teoretis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu dapat juga digunakan bahan 

masukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Menambah pengalaman guru dalam meningkatkan hasil belajar IPA 

dengan menerapkan metode pembelajaran eksperimen. 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar dan aktivitas dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA pada khususnya dan pembelajaran lain pada umumnya. 


