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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori  

1. Motivasi Belajar  

a.Pengertian Motivasi  

Belajar adalah suatu proses yang timbul dari dalam, maka faktor 

motivasi memegang peranan yang sangat penting (Purwanto, 2007 :104). 

Gleitman (1986) dalam Syah, 2000:136) menjelaskan bahawa motivasi 

merupakan pemasok daya untuk betingkah laku secara terarah. Motivasi 

adalah keadaan internal organism baik manusia ataupun hewan yang 

mendorong untuk berbuat(Syah, 2000:136). Selain itu motivasi berasal dari 

luar yaitu lingkungan keluarga dan guru. Jika guru atau orang tua dapat 

memberikan motivasi yang baik pada anakanak timbullah dalam diri anak itu 

dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Motivasi tersebut merupakan 

motivasi sosial (Purwanto, 2007:104). 

Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan yang menunjuk suatu dalam 

diri individu dan mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan 

kegiatan untuk mencapai sesuatu tujuan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2004: 

61). Sementara itu Winkel (2004:92) menyatakan bahwa motivasi ialah 

keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dan memberikan arah 

kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 

 

Peningkatan Motivasi  Dan ..., Kustiyani, FKIP UMP, 2013.



 
 

19 
 

Motivasi adalah dorongan yang terdapat pada diri seorang untuk 

melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan (Sudaryo, dkk, 

1998:21). Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Motivasi adalah 

segala sesuatu yang mendorong seseorang bertindak melakukan sesuatu 

(Purwanto, 2007:60). Motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai 

oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan (Soemanto, 

2006:212). 

b.Prinsip Motivasi  

Guru dalam melakukan prinsip motivasi ini dapat melakukan : 

1) Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan anak, 

2) Menghubungkan pelajaran dengan pengalam anak, 

3) Memilih berbagai metode mengajar yang tepat (Purwadi, 1998:21). 

Dalam proses belajar mengajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baikatau memiliki motivasi untuk 

berpikir dan memusatkan perhatian(Slameto, 1995:58). Motivasi erat sekali 

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

c.Jenis-Jenis Motivasi 

Motivasi dibedakan menjadi dua macam yaitu : motivasi intriksik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiriyang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Motivasi 

ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang adatang dari luar individu siswa yang 

dapat mendorong untuk melakukan kegiatan belajar (Syah, 2000:137). 
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Motivasi intrinsik misalnya perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan 

siswa yang bersangkutan. Contoh motivasi ekstrinsik antara lain : pujian, 

peraturan/tata tertib sekolah, suri teladan orangtua, guru dll (Syah, 2000:137). 

Dalam perspektif kognitif motivasi yang lebih signifikan bagi siswa adalah 

motivasi intrinsik karena lebih murni dan langgeng serta tidak tergantung pada 

dorongan orang lain. Dorongan mencapai prestasi dan dorongan memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan untuk masa depan umpamanya member 

penagruh lebih kuat dan relative lebih langgeng dibandingkan dengan 

dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua dan guru. 

Sartain dalam purwanto(2007:62), membedakan motivasi menjadi dua 

golongan yaitu; Physiological drive yaitu dorongan-dorongan yang bersifat 

fisiologis/jasmaniah, seperti haus, lapar, seks, dan sebagainya. Social motives, 

adalah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia yang lain 

dalam masyarakat; seperti : dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat 

baik, dan sebagainya. 

d.Ciri-ciri motivasi  

Menurut Sardiman (2003:84) menjelaskan beberapa ciri-ciri motivasi 

yang ada pada diri seseorang sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan/tidak cepat putus asa. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 
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d. Lebih senang bekerja secara mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas yang rutin. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (jika sudah yakin terhadap sesuatu). 

g. Tidak mudah melepas hal yang diyakini. 

h. Senang mencari atau memecahkan masalah. 

2. Hakikat Prestasi Belajar  

  a. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, 

prose situ terjadi di dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar 

(Purwanto, 2007:85). Slameto(1995:2), mengartikan belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.Belajar dapat diartikan sebagai suatu 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga 

mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya (Usman,1993:4) 

Belajar juga merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidupnya (Arsyad,2002:1). Gagne(1985)dalam 

Hidayat(1992:4),mengartikan belajar yaitu suatu perubahan dalam 

kemampuan manusia yang bertahan dalam waktu yang lama dan yang tidak 

berasal dari proses pertumbuhan.  Berdasarkan pengertian belajar tersebut di 

atas penulis menyimpulkan  bahwa belajar yaitu suatu usaha yang dilakukan 
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seseorang dengan bantuan orang lain untuk mendapatkan perubahan tingkah 

laku yang berguna bagi dirinya sendiri secara positif   

 b. Pengertian Prestasi  

Prestasi adalah bukti keberhasilan belajar dan tingkat kondisi 

perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan 

telah dicanangkan karena hakikatnya belajar tersirat dalam tujuan 

pengajaran (Sudjana,2000:19). Menurut Winkel (1996:102),  mengartikan 

prestasi adalah kemampuan, ketrampilan, dan sikap seseorang dalam 

melaksanakan tugas.  Sedang prestasi menurut Sunaryo (1995:14), prestasi 

kemampuan nyata yang dapat dicapai seseorang individu atau setelah 

mengikuti kegiatan belajar, yang proses pengukurannya menggunakan tes.  

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yaitu faktor yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari luar 

dirinya (Uzer,1993:9 ). Prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:895), mengartikan  prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang 

telah dilakukan/dikerjakan.  

Adapun prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang dicapai 

seseorang (Winkel,1996:162). Pretasai belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang ditentukan oleh 

guru(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 895 )  Berdasarkan pengertian 

prestasi belajar tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan  bahwa 
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prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan yang dicapai seseorang 

dalam mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Ahmadi 

(1992:130), menjelaskan bahwa prestasi belajar yang dicapai seseorang 

individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal.  Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar antara lain;  

a. Faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, 

dan sebagainya. 

b. Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

yang terdiri dari; faktor intelektual ( kecerdasan, bakat). 

c. Faktor non intelektief antara lain; kepribadian tertentu seperti 

kebiasaan, minat, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

d. Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain;  

a. Faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. 

b. Faktor budaya meliputi : adat istiadat, ilmu pengetahuan sosila, 

teknologi dan kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti : fasilitas rumah, fasilitas belajar dan 

iklim. 
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d. Faktor lingkungan lingkungan spritual atau keamanan. 

3. Pembelajaran IPA di SD 

Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru, karena didalamnya 

mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka adalah 

makhluk hidup yang memerlukan bimbingan, pembinaan untuk menuju 

kedewasaan. Mengingat tugas yang berat tersebut, maka guru yang mengajar 

harus memiliki prinsip-prinsip mengajar. Mengajar dapat dilukiskan sebagai 

membuat keputusan dalam interaksi, dan hasil dari keputusan guru adalah 

jawaban siswa atau sekelompok siswa, kepada siapa guru berinteraksi. Proses 

belajar yang baik adalah proses pembekalan yang melibatkan emosi, seluruh 

tubuh, semua indra, dan segenap kedalaman dan keleluasaan pribadi sebagai 

cadangan pikiran dan potensi yang tersebunyi.  

Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara 

paling singkat dan tepat. Slameto (1995:35),menyebutkan antara lain; 

perhatian,  aktivitas, apersepsi, peragaan, repetisi, korelasi, konsentrasi dan 

sosialisasi. Usman (2000:7), berpendapat mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup.Mengajar pada prinsipnya adalah 

membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau suatu usaha 

mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan belajar pada diri 

siswa (Setiawati,1994:7).  

a.Hakikat IPA 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, 

ditegaskan pengertian Sains (IPA) sebagai cara mencari tahu tentang alam 
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secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur 

yang benar, dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih, dihasilkan 

kesimpulan yang betul. Iskandar (2001: 15) mengatakan bahwa, IPA adalah 

ilmu pengetahuan tentang kejadian-kejadian bersifat kebendaan dan pada 

umumnya didasarkan atas hasil observasi, eksperimen, dan induksi. Jadi 

seorang guru IPA dalam menyampaikan materi pada siswa harus 

menggunakan metode yang tepat 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan makna alam dan 

berbagai fenomena/perilaku/karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan  

teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan 

manusia. Teori maupun konsep yang terorganisir ini menjadi sebuah inspirasi 

terciptanya teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia 

(Mariana, 2009: 6). 

Hakikat IPA ada tiga yaitu IPA sebagai proses, prosedur dan produk 

ilmiah. IPA dapat dipandang sebagai produk yaitu sebagai ilmu pengetahuan 

yang diperoleh melalui metode ilmiah, dan dapat juga dipandang sebagai 

proses yaitu sebagai pola berfikir atau metode berfikirnya. Sedangkan sikap 

yang dibutuhkan dalam metode ilmiah berupa sikap ilmiah yang antara lain 

berupa hasrat ingin tahu, kerendahan hati, jujur, objektif, cermat, kritis, tekun, 

terbuka, dan penuh tanggung jawab. 
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b.Hakikat Pendidikan IPA di SD 

Pendidikan ilmu pengetahuan alam merupakan pemahaman tentang 

pentingnya mempelajari alam, sehingga akan membawa manusia pada 

kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Lebih lanjut pada topik ini secara 

filosofis menjelaskan bagaimana pembentukan berpikir manusia dalam 

kaitannya dengan mempelajari alam, sehingga manusia menjadi mengerti, 

beretika, dan lebih dekat dengan Tuhannya (Mariana dan Praginda, 2009: 6). 

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang 

dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler 

(dalam Winataputra, 2008:122) bahwa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang 

tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil 

obervasi dan eksperimen. Pengetahuan Alam#Pengertian ilmu pengetahuan 

Alam 

IPA adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, 

dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui 

pengamatan yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus 

yang dapat diuji kebenarannya yang dilandasi dengan sikap keingintahuan, 

keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh indvidu yang menyingkap 

rahasia alam semesta (Mariana dan Praginda, 2009: 18). Jadi seorang guru IPA 

dalam menyampaikan materi pada siswa harus menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Hal ini dilakukan agar siswa mendapatkan 
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pengetahuannya secara langsung, sehingga siswa akan tetap mengingat 

pengalaman kegiatan pembelajarannya. 

             Proses pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada pemberian 

pengalaman langsunguntuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secarailmiah. Hal ini disebabkan karena IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untukmemenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapatdiidentifikasikan. Penerapan 

IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampakburuk terhadap 

lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan pembelajaran IPA ada 

penekananpembelajaran Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkanpada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapankonsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana. 

IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, 

tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan 

pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat IPA. Merujuk pada pengertian 

IPA itu, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA meliputi empat unsur 

utama yaitu: 

a. sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, 

serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA bersifat open ended. 
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b. Proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode 

ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau 

percobaan, evaluai, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

c. Produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

d. Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Materi  

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi  

menjelaskan bahwa standard kompetensi kompetensi dasar dan materi kelas V 

adalah sebagai berikut :  

a. Standar Kompetensi  

Memahami hubungan antara gaya, gerak dan energy serta fungsinya. 

b. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan antara gaya gerak dan energy melalui percobaan (gaya 

garfitasi, gaya gesek dan gaya magnet) 

c. Materi  

- Gaya Magnet  

- Gaya Garfitasi  

- Gaya Gesek  

5.Media Pembelajaran  

Media berasal dari bahasa latin medium yang artinya perantara yang 

membawa pesan dari sumber untuk disampaikan kepada penerima pesan (Sri 
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Anitah , 1997:6). Menurut Hamalik (1998:15), nilai atau manfaat media 

pendidikan adalah sebagai berikut :  

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

b.Memperbesar perhatian siswa. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena membuat pelajaran lebih mantap. 

d.Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, hal ini terutama terdapat 

dalam gambar hidup. 

f. Membantu tumbuhnya pengertian, dengan demikian membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

g.Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 

cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam serta 

keragaman yang lebih banyak dalam belajar.  

Media dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar siswa 

dalam pengajaran, yang berpengaruh  pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Terdapat beberapa alasan penting, yang kaitannya media dapat mempertinggi 

proses belajar siswa. Alasan tersebut yaitu antara lain :  

a. Pentingnya manfaat media pengajaran dalam proses belajar mengajar. 

b. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi siswa. 

Peningkatan Motivasi  Dan ..., Kustiyani, FKIP UMP, 2013.



 
 

30 
 

c. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai pengajaran yang lebih 

baik. 

d. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui  penuturan kata-kata guru, sehingga siswa tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga. 

e. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya 

mendengar uraian guru, tetapi siswa dapat melakukan atau 

mendemontrasikan.  

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media 

pengajaran untuk mempertinggi pengajaran, yaitu : 

a. Guru perlu memiliki pemahaman tentang media pengajaran antara lain jenis 

dan manfaat media pengajaran, kriteria memilih dan menggunakan media 

pengajaran. 

b. Trampil dalam membuat media pengajaran sederhana untuk keperluan 

pengajaran. 

c. Guru mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan 

penggunaan media dalam proses pengajaran. 

Pemimilihan media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya guru 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Ketepatan media untuk kepentingan tujuan pengajaran artinya media 

pengajaran dipilih atas dasar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan . 
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b. Dukungan terhadap materi pengajaran artinya bahan pengajaran yang 

sifatnya prinsip, konsep fakta, memerlukan bantuan yang mudah dipahami. 

c. Kemudahan mendapatkan media artinya media diperlukan hendaknya 

mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat guru pada waktu 

mengajar. 

d. Ketrampilan guru dalam menggunakannya, sehingga apapun jenis media 

yang digunakan, syarat utamanya adalah guru dapat memanfaatkan media 

tersebut dan bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

e. Tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut  dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung 

6. Metode Eksperimen  

a.Pengertian Metode  

Pembelajaran akan bermakna bagi siswa apabila guru dapat, 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Metode adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Djamarah,1997:53).Sudjana(1989:76), mengartikan bahwa, metode mengajar 

adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan 

siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Proses belajar mengajar yang 

baik, hendaknya mempergunakan berbagai macam metode mengajar secara 

bergantian atau sebagai  bahu membahu satu sama lain.  

Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari ( Djamarah, 1997:95). Pada kegiatan pembelajaran ini siswa 
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diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan 

dan menarik kesimpulan sendiri mengenai objek atau proses sesuatu.  

  b.Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen  

Menurut Djamarah (1997:95), menjelaskan bahwa metode eksperimen 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode eksperimen antara 

lain: 

1) Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaan. 

2) Dalam membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan 

penemuan-penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. 

3) Hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran 

umat manusia.  

Adapun kekurangan metode eksperimen antara lain :  

1) Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. 

2) Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak 

selalu mudah diperoleh dan mahal. 

3) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan. 

4) Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

mungkin ada factor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan 

kemampuan atau pengendalian.       

c.Langkah-langkah Metode Eksperimen  
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Langkah langkah penggunaan metode ekseperimen dalam penelitian ini 

menurut Djamarah (2010:114) antara lain: 

1) Mempersiapkan kondisi belajar siswa untuk melaksanakan percobaan  

2) Menyediakan alat-alat  percobaan  

3) Mengajukan masalah kepada siswa  

4) Menjelaskan dan percobaan suatu prosedur atau proses 

5) Memberi kesempatan pada siswa untuk tindak lanjut melakukan sendiri 

6) Membuat kesimpulan sendiri hasil percobaan 

7) Mengajukan pertanyaan pada siswa. 

B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah pernah dilakukan 

dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik motivasi 

maupun prestasi belajar siswa. Penelitian tersebut antara lain :  

1. Penelitianyang dilakukan oleh A.N Kartiyani dengan judul “Peningkatan 

prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Materi Pokok Gaya 

Melalui Metode Eksperimen Pada Siswa Kelas IV SDN 06 Mendelem 

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang “. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haryati dengan judul “Peningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Kompetensi Dasar Menyimpulkan 

Pengamatan Bahwa Gerak Benda Dipengaruhi oleh Bentuk dan 

UkuranMelalui Metode Eksperimen Pada Siswa Kelas III SDN 01 Sikasur 

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.” 
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C. Kerangka Berpikir  

Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan aktifitas yang 

melibatkan siswa secara aktif. Aktifitas dalam pembelajaran dapat bermakna 

apabila tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. 

Tercapainya tujuan suatu proses pembelajaran dindikatorkan adanya hasil 

belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

sesuai dengan  kurikulum yang telah ditetapkan.  

Tujuan pembelajaran merupakan suatu indikator keberhasilan guru 

dalam kegiatan pembelajaran, oleh karena itu guru dalam kegiatan 

pembelajaran harus dapat memahami, menguasai dan menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memiliki karakteristik yang membutuhkan adanya suatu 

pembuktian, oleh karena itu memerlukan ketepatan model pembelajaran yang 

sesuai. Sesuai dengan karakteristik materi pelajaran tersebut, maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran eksperimen.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat diskemakan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

C. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : “ Motivasi dan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN 01 Beluk dapat ditingkatkan melalui metode 

eskperimen.  

 
 

Kondisi 
Awal 

Hasil Belajar Belajar IPA 
tentang Gaya Belum sesuai 
harapan, masih banyak yang 

mendapat nilai di bawah KKM 
Guru Pembelajaran 

Konvensional  
 

 
Tindakan  

Kondisi 
Akhir 

Siklus I Hasil belajar 
meningkat, dibandingkan 

pada kondisi awal, walaupun 
belum mencapai tuntas 

klasikal 80 % 

 
Guru menggunakan 
menerapkan metode 

pembelajaran eksperimen 
 

Siklus II, menggunakan 
metode eksperimen dapat 

meningkat signifikan  

 
Diduga melalui metode 

eksperimen motivasi dan prestasi 
belajar meningkat 
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