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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Kedisiplinan siswa sangatlah diperlukan di sekolah terutama 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar siswa 

mempunyai sikap yang mampu mencerminkan ketaatan dan ketepatan 

terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga dalam proses belajar 

mengajar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. HR. Bukhari 

dalam kitab Ar-Riqaq menyebutkan bahwa: 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, 

lalu bersabda: Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai 

orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar Radhiallahu 

Anhuma berkata: “Jika engkau di waktu sore, maka janganlah 

engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka 

janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu 

sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. 

 

Hadits mengenai pentingnya waktu di atas mengajarkan bahwa 

dalam hidup ini harus menjadi manusia-manusia yang disiplin. Disiplin 

menurut Mulyasa (2010: 191) adalah, “Suatu keadaan tertib ketika 

orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-

peraturan yang ada dengan senang hati”. Sedangkan menurut Mustari 

(2011: 41) disiplin adalah, “Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan”. 
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Kedisiplinan berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat 

dijelaskan bahwa disiplin merupakan kepatuhan pada aturan, yang 

berarti bahwa seseorang harus menurut dan patuh terhadap aturan yang 

ada dalam lingkungannya tanpa adanya paksaan. Unsur dalam disiplin 

pada dasarnya merupakan sikap taat dan tertib serta adanya peraturan. 

Kedisiplinan siswa itu merupakan latihan watak dengan maksud supaya 

siswa selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. 

Terdapat dua konsep tentang disiplin yang dikemukakan oleh 

Hurlock dalam Unaradjan (2003: 11) yaitu mengacu pada konsep negatif 

dan positif. Disiplin dapat menciptakan pribadi yang positif dan kontrol 

diri kepada siswa agar memperoleh suatu pengetahuan yang baru dan 

jika diterapkan dengan benar maka dapat mencerminkan sikap yang 

menjadi perhatian guru. Hal tersebut merupakan suatu keadaan kondusif 

yang memungkinkan siswa untuk berkembang. Disiplin yang diterapkan 

seseorang akan berdampak baik karena dapat menjadikannya sebagai 

orang yang berguna untuk dirinya sendiri maupun orang lain.  Osher, D. 

et al.  (2010:53) menyatakan bahwa:  

Three approaches to creating a disciplined school environment 

and suggested how they could be integrated or aligned. However, 

other challenges remain, and three are particularly important: 

collaboration with families, cultural and linguistic competence 

and responsiveness, and ways to respond to the needs of students 

with substantive mental helath needs.  

 

Pernyataan  yang dikemukakan di atas dapat dimaknai bahwa 

ada tiga pendekatan yang menjadikan lingkungan sekolah disiplin. 

Pendekatan pertama yaitu bekerja sama dengan keluarga. Pihak sekolah 
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penting melakukan kerjasama dengan keluarga, karena siswa akan lebih 

lama berada di lingkungan keluarga dan akan lebih mudah untuk 

menjadikannya lebih disiplin. Pendekatan kedua yaitu budaya, 

kompetensi linguistik serta responsif dan pendekatan ketiga yaitu cara 

untuk menanggapi kebutuhan siswa dengan kesehatan mental substantif 

kebutuhan. 

b. Cara Membentuk Karakter Disiplin 

Tujuan disiplin pada dasarnya merupakan cara untuk 

menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman terutama di 

kelas. Guru perlu menerapkan kedisiplinan yang baik sehingga siswa 

akan termotivasi dan suasana belajar menjadi lebih kondusif. Ada empat 

hal yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan anak menurut 

Unaradjan (2003: 15), diantaranya yaitu: 1) Aturan-aturan (Rules), 2) 

Hukuman (Punsihment), 3) Imbalan (Reward) 4) Konsistensi. 

Empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan 

anak di atas dapat dijelaskan bahwa guru harus lebih memahami 

karakteristik pada masing-masing siswa sehingga guru akan mudah 

untuk menerapkan cara mendisiplinkan siswa. Aturan merupakan salah 

satu cara yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan siswa. 

Aturan sangat penting diterapkan di sekolah untuk membatasi perilaku-

perilaku siswa yang menyimpang. Selain aturan, hukuman juga  

merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. 
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Hukuman diterapkan untuk membatasi perilaku siswa terhadap 

kesalahan yang pernah dilakukan sehingga siswa tidak akan mengulangi 

kesalahannya dan taat terhadap aturan. HR. Abu Dawud menyebutkan 

bahwa “ Jika salah seorang dari kalian (terpaksa harus) memukul, maka 

hendaklah tidak memukul bagian wajah”. Hal tersebut berarti bahwa 

dalam memberikan hukuman guru harus memperhatikan hukuman yang 

akan diberikan dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. 

Aturan dan hukuman merupakan hal yang cukup sulit diterapkan 

oleh siswa, sehingga perlu juga adanya imbalan. Imbalan merupakan 

suatu yang perlu dipertimbangkan dalam mendisiplinkan anak. Imbalan 

bukan hanya dalam berbentuk materi akan tetapi juga bisa dalam bentuk 

pujian. Adanya imbalan akan memotivasi siswa untuk menjadi disiplin 

dan menjalankan aturan dengan senang hati. Konsistensi juga perlu 

dipertimbangkan dalam mendisiplinkan siswa. Guru harus bersifat 

konsisten yang salah satu caranya yaitu membuat kesepakatan atau 

persetujuan dengan siswa selama berada di lingkungan sekolah 

mengenai peraturan yang harus dijalankan. Bersikap konsisten dalam 

mematuhi peraturan dapat menumbuhkan sikap disiplin dalam diri 

siswa. 

c. Indikator Kedisiplinan Siswa 

Hasan dalam Fitri (2012: 39) menyebutkan bahwa ada dua jenis 

indikator yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Pertama yaitu 

indikator untuk kelas dan untuk sekolah, dan yang kedua yaitu indikator 
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untuk mata pelajaran. Indikator sekolah dan guru kelas adalah penanda 

yang digunakan oleh kepala sekolah dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. Indikator mata pelajaran 

menggambarkan perilaku seorang siswa dengan mata pelajaran tertentu 

yang salah satunya adalah IPA. 

Indikator kedisiplinan yang dapat diterapkan didalam kelas 

antara lain: 

1) Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2) Menegakkan prinsip dengan memberikan punishment bagi yang 

melanggar dan reward bagi yang berprestasi. 

3) Menjalankan tata tertib sekolah. 

Indikator pendidikan karakter mata pelajaran IPA yang 

berhubungan dengan kedisiplinan dapat dilakukan dengan: 

1) Penanaman ketelitian dan sistematisasi dalam melakukan 

percobaan. 

2) Pembinaan tanggung jawab melalui pengembalian alat-alat 

yang dipakai untuk percobaan ke tempat semula dalam 

keadaan rapih, bersih dan aman. 

3) Pembinaan kejujuran melalui pembuatan laporan sesuai 

dengan hasil percobaan. 

 

Indikator disiplin digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

sikap siswa terutama sikap disiplin. Selain indikator disiplin dalam kelas 

dan pada mata pelajaran IPA, indikator disiplin secara umum juga di 

tetapkan oleh Kemendiknas (2010: 34) antara lain: 
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a. Menyelesaikan tugas pada waktunya. 

b. Saling menjaga dengan teman agar semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik. 

c. Selalu mengajak teman menjaga ketertiban kelas. 

d. Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-

kata sopan dan tidak menyinggung. 

e. Berpakaian sopan dan rapi. 

f. Mematuhi aturan sekolah. 

 

Kedisiplinan siswa akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajarnya sehingga perlu adanya peran guru untuk mengembangkan 

disiplin. Kedisiplinan merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam 

membangun karakter anak dalam pembelajaran. Siswa yang disiplin 

anak akan terbiasa tepat waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, 

karena aspek terpenting dari disiplin adalah sikap kekuatan dan 

kepatuhan terhadap aturan-aturan serta menjalankan tata tertib secara 

sadar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Prestasi Belajar 

a. Hakikat Belajar 

Pengertian belajar telah mengalami perkembangan secara evolusi 

sejalan dengan perkembangan cara pandang dan pengalaman para 

ilmuan. Belajar menurut Sardiman (2007: 21) adalah, “Serangkaian 

kegiatan jiwa raga, psiko-fisik, untuk menuju ke perkembangan pribadi 

manusia seutuhnya yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik”. Sedangkan menurut Slameto 

(2010: 2) belajar adalah, “Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksai 
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dengan lingkungannya”. Hintzman dalam Syah (2011: 65) berpendapat 

bahwa “Learning is a change in organism due to experience which can 

affect the organism’s behavior” yang berarti bahwa belajar merupakan 

suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, 

disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

organisme tersebut. 

Belajar di atas dapat dimaknai dengan suatu perubahan yang 

terjadi pada diri seseorang yang mencakup perubahan tingkah laku pada 

manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut dapat 

ditunjukan oleh perubahan pengetahuan sikap, kebiasaan, dan perubahan 

aspek sosial lain yang ada pada manusia. Perubahan yang terjadi dalam 

diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya, namun belum 

tentu merupakan suatu perubahan dalam arti belajar. 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto 

(2010: 3), diantaranya: 

1) Perubahan terjadi secara sadar. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinue dan fungsional. 

3) Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara 

berkesinambungan dan tidak statis. 

4) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

5) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

6) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

7) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Ciri-ciri dari perubahan tingkah laku dapat disimpulkan bahwa 

seseorang yang telah belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu 

atau sekurang-kurangnya telah  merasakan terjadi adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. Sebagai hasil belajar, satu perubahan yang 
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terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya ataupun proses belajar 

berikutnya. Perubahan yang terjadi akan bertambah untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik lagi dan semakin banyak usaha belajar itu 

dilakukan, maka banyak dan baik perubahan yang diperoleh. Perbuatan 

belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

Seseorang akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya ketika belajar. 

Prinsip pembelajaran merupakan hal yang mendasari dan menjadi 

sebab terjadinya proses perubahan dalam belajar. Suatu prinsip tidak ada 

dalam kegiatan pembelajaran maka proses belajar itu tidak akan efektif 

dan berhasil sesuai dengan harapan. Teori dan prinsip-prinsip belajar 

yang dikemukakan oleh para ahli banyak memiliki persamaan maupun 

perbedaan. Dimyati dan Mudjiono (2009: 42) menyatakan bahwa, 

“Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, 

keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, 

tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual”. 

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Selain itu, Syah (2010: 

129) juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa). 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa). 

3) Faktor pendekatan belajar. 
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Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Faktor internal termasuk didalamnya yaitu minat dan motivasi. 

Adanya minat dan motivasi dari dalam diri siswa akan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Faktor eksternal yaitu 

seperti lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh 

terhadap terbentuknya sikap dan pengetahuan siswa. Faktor yang lainnya 

yaitu pendekatan belajar, siswa dapat didukung oleh inovasi guru sebagai 

pendidik dalam proses belajar yang akan menjadikan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi 

satu sama lain.  

Pembahasan belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar pada 

dasarnya merupakan proses perubahan dalam diri seseorang. Perubahan 

tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, sikap, ataupun 

keterampilan. Perubahan tersebut bersifat positif karena berorientasi ke 

arah yang lebih maju namun banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik itu faktor dari dalam ataupun luar diri siswa. 

b. Hakikat Prestasi Belajar 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam memperoleh prestasi. Berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar dapat diketahui dengan melakukan suatu evaluasi. Evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses 
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belajar mengajar berlangsung. Prestasi belajar menurut Arifin (2013: 12) 

yaitu, “Suatu masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing”. 

Sedangkan menurut Syah (2011: 216), “Prestasi belajar berasal dari hasil 

belajar siswa yang mengarah pada ranah kognitif pada proses 

pembelajaran”. Prestasi belajar siswa untuk mengukur pemahaman siswa 

dengan melalui adanya evaluasi. Prestasi belajar sangat berkaitan erat 

dengan hasil belajar. 

Pengertian prestasi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang 

setelah melaksanakan usaha-usaha belajar dalam kurun waktu tertentu. 

Prestasi belajar di sekolah sebagian besar merupakan hasil dari 

pengukuran kemampuan belajar siswa yang mencakup aspek kognitif 

setelah mengikuti proses pembelajaran, yang diukur dengan 

menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. 

Tes prestasi belajar dapat diperoleh apabila penyusunannya 

didasari oleh prinsip-prinsip pengukuran yang berlaku sehingga menjadi 

sarana positif dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Gronlund 

dalam Azwar (2013: 18) dari bukunya mengenai penyusunan tes prestasi 

merumuskan beberapa prinsip dasar dalam pengukuran prestasi sebagai 

berikut: 
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1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi 

secara jelas sesuai dengan tujuan intruksional. 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif 

dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

intruksional atau pengajaran. 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling 

cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tujuan penggunaan hasilnya. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin 

dan hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan 

belajar anak didik. 

 

Prinsip pengungkapan hasil belajar ideal menurut Syah (2011: 

216) meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar siswa, namun demikian pengungkapan 

perubahan tingkah laku seluruh ranah itu khususnya ranah rasa sangatlah 

sulit. Guru dapat melihat perubahan tingkah laku yang dianggap penting 

dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai 

hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang 

berdimensi karsa. 

c. Indikator Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa menurut Arifin (2009: 12) adalah, “Hasil 

pengukuran terhadap aktivitas belajar siswa yang meliputi faktor 

kognitif, afektif dan psikomotor yang diukur dengan menggunakan 

instrumen tes atau instrumen yang relevan”. Pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam mengenai indikator-indikator prestasi 

belajar sangat diperlukan ketika seseorang akan menggunakan alat dan 

kiat evaluasi. Adapun alat ukur yang digunakan meliputi tes tertulis, 

observasi, tes tindakan, pemberian tugas, dan skala sikap. 
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3.  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA 

Sejak berkembangnya peradaban manusia, setiap orang telah 

berusaha untuk mendapat sesuatu dari alam sekitarnya dan mampu 

membedakan mana hewan atau tumbuhan yang dapat dimakan. Adanya 

perkembangan tersebut mengakibatkan manusia mulai mempergunakan 

alat untuk memperoleh makanan dan  mengenal api untuk memasak. 

Semua itu menandakan bahwa telah adanya pengetahuan dari 

pengalaman. 

IPA menurut Wahyana dalam Trianto (2011: 136) adalah, “Suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam”. 

Sedangkan menurut Aly dan Rahma (2010: 18) disebutkan bahwa: 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan 

observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait-

mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. 

 

IPA menurut beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil 

simpulan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, yang 

terkait dengan gejala alam dan berkembang melalui metode ilmiah 

seperti observasi, eksperimentasi dan sebagainya. IPA juga merupakan 

ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang di dalamnya terdapat fakta, 

konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya. 
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b. Hakikat IPA 

Hakikat IPA menurut Prihantoro dalam Trianto (2011: 137), 

merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. Sebagai produk, IPA 

merupakan sekumpulan pengetahuan dan bagan konsep. Sebagai suatu 

proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari 

objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains, dan 

aplikasi. Teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi 

kemudahan bagi kehidupan. Para ilmuan sebagian besar mengatakan 

bahwa IPA tidak menjangkau nilai-nilai moral atau etika, dan juga tidak 

membahas nilai-nilai keindahan, tetapi IPA mengandung nilai-nilai yang 

berguna bagi masyarakat. Nilai-nilai yang dimaskud tidaklah nilai-nilai 

bukan kebendaan. Trianto (2011: 139) menyatakan bahwa nilai-nilai 

bukan kebendaan yang terkandung dalam IPA diantaranya yaitu: 1) 

Nilai praktis, 2) Nilai intelektual, 3) Nilai sosial-budaya-ekonomi-

politik, 4) Nilai kependidikan, 5) Nilai keagamaan. 

Penerapan dari penemuan IPA telah melahirkan teknologi yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang dapat menjadikan sains 

mempunyai nilai praktis. Selain itu, IPA juga mempunyai nilai 

intelektual yang berarti bahwa hasil dari metode ilmiah dalam IPA 

banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sehingga akan 

memberikan kepuasan intelektual. Berkembangnya IPA dan teknologi 

membuat IPA menjadi sebagai alat pendidikan. Pendidikan IPA 
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memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama 

dalam menghasilkan siswa berkualitas yang mempunyai pemikiran kritis 

dan ilmiah. Salah satu tujuan pembelajaran IPA menurut Depdiknas 

dalam Trianto (2011: 143) bahwa: 

IPA diharapkan dapat memberikan Kesadaran akan keindahan dan 

keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan terhadap apa yang 

telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan kebiasaan 

mengembangkan kemampuan berfikir analistis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

 

IPA mempunyai nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan pandangan 

agama yang salah satunya disebutkan dalam Q.S Al-Anbiya, 21:30 

bahwa Al-Quran tidak mempertentangkan antara sains dan agama. 

Bahkan dalam banyak ayat-Nya ditekankan agar manusia senantiasa 

memikirkan kejadian di alam mengenai nilai-nilai IPA digunakan untuk 

memperteguh keyakinan agamanya. 

Pembahasan IPA di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga untuk 

memberikan keterampilan dan kemampuan sikap ilmiah siswa. 

Pembelajaran IPA lebih menekankan pada keterampilan proses, 

sehingga siswa dapat menemukan konsep, fakta, teori, dan sikap ilmiah 

yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. 
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c. Materi Pokok Daur Air 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daur air pada 

kelas V semester II. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Memahami perubahan yang 

terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya 

alam 

7.4  Mendeskripsikan proses daur 

air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya. 

7.5 Mendeskripsikan perlunya 

penghematan air 

  Sumber :Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

 

Materi proses daur air yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari sub pokok bahasan kegunaan air, daur air, kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air, dan tindakan penghematan air. 

Tim Bina IPA (2010: 134) menyebutkan bahwa air sangat dibutuhkan 

oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagian 

besar tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Kegunaan air diantaranya 

yaitu untuk minum, mandi, masak, mencuci, bertani, dan berbagai 

kegiatan lain. 

Air mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan. Jumlah 

air di bumi cenderung tetap karena adanya proses daur air. Mulyanto 

(2007: 3) menyatakan bahwa: 

Proses daur air adalah pergerakan permanen dari kelembaban 

di bumi yang membentuk urutan berputar dari lautan melewati 

proses penguapan (evaporasi), kemudian menjadi hujan 

(presipitasi), dan akhirnya melalui sungai mengalir sebagai 

debit (runoff) menuju kembali ke laut. 
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Daur air dapat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Banyak 

daerah di Indonesia yang mengalami kebanjiran ataupun kekeringan. 

Keberadaan hutan sebagai tempat penyimpanan air  telah banyak yang 

gundul akibat penebangan liar. Hutan yang sudah gundul dijadikan 

untuk pemukiman, perkebunan, pertanian, atau peternakan. Kegiatan 

ini mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air, sehingga 

jika turun hujan dapat terjadi erosi, longsor, dan banjir. Musim 

kemarau datang, maka dapat terjadi kekeringan. Kekeringan 

disebabkan karena tidak adanya air yang diserap kedalam tanah, 

sehingga tidak ada air yang mengalir ke danau. 

Ketersediaan air saat ini semakin berkurang akibat adanya 

kegiatan manusia yang mempengaruinya. Penghematan air merupakan 

salah satu usaha yang dapat dilakukan agar air yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan hidup. Usaha untuk mengehmat air yaitu dengan 

menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencucui, tidak 

menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman, tanah, atau jalan 

berdebu. Tim Bina Karya Guru (2008: 167) menyebutkan bahwa 

“Tindakan penghematan air dapat menunjukan keikutsertaan dalam 

memelihara salah satu sumber kehidupan bagi makhluk”. 
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4. Metode Eksperimen 

a. Pengertian Metode Eksperimen 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan  membuat segala 

sesuatu memerlukan eksperimentasi. Guru juga dapat mengajar dengan 

cara menggunakan metode eksperimen di kelas. Metode eksperimen 

menurut Syah (2010: 28) adalah, “Serangkaian percobaan yang 

dilakukan eksperimenter (peneliti yang bereksperimen) didalam sebuah 

laboratorium atau ruangan tertentu lainnya”. 

Metode eksperimen menurut Sagala (2011: 220) adalah, “Cara 

penyajian bahan pelajaran untuk siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis 

yang dipelajari”. Sedangkan menurut Roestiyah (2012: 80): 

 Metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar dengan 

siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, 

mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, 

kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan 

dievaluasi oleh guru. 

 

Metode eksperimen di atas dapat dimaknai bahwa metode 

eksperimen merupakan salah satu metode dalam proses pembelajaran 

yang melibatkan siswa didalam suatu percobaan, mengamati dan 

membuktikan sendiri kebenaran yang sedang diamatinya. Hal ini 

diharapkan akan mempermudah siswa dalam memahami materi 

karena siswa melakukan percobaan langsung. 
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b. Teknik Penerapan Metode Eksperimen 

Metode eskperimen dalam proses belajar mengajar memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu. Roestiyah (2012: 81) menyatakan bahwa 

agar penggunaan teknik eksperimen itu efisien dan efektif, dalam 

pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Siswa dalam melakukan eksperimen harus mengadakan 

percobaan sehingga jumlah alat dan bahan atau materi 

percobaan harus cukup untuk siswa. 

b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti 

yang menyakinkan, atau mungkin hasilnya tidak 

membahayakan, maka kondisi alat dan mutu bahan percobaan 

yang digunakan harus baik dan bersih. 

c. Siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses 

percobaan, maka perlu adanya waktu yang cukup lama. 

d. Siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, 

maka perlu diberi petunjuk yang jelas. 

e. Semua masalah yang ada tidak bisa dieksperimenkan, seperti 

masalah yang mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan 

sosial dan keyakinan manusia. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan selain dalam penggunaan teknik 

eksperimen, prosedur yang harus dilakukan dalam eksperimen juga 

sangatlah penting. Prosedur yang ada akan mempermudah siswa dalam 

melaksanakan eksperimen. Roestiyah (2012: 81) mengatakan bahwa 

prosedur dalam melaksanakan eksperimen adalah: 

a. Siswa perlu mendapat penjelasan tentang tujuan eksperimen. 

b. Siswa perlu diterangkan pula alat-alat serta bahan-bahan yang 

akan digunakan dalam ekspeimen. 

c. Mengawasi pekerjaan siswa selama eksperimen berlangsung. 
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d. Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil 

penelitian siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi 

dengan tes atau sekedar tanya jawab. 

 

Teknik dan prosedur yang diterapkan dalam proses pembelajaran 

dapat menjadikan proses belajar mengajar menggunakan metode 

eksperimen berjalan sesuai dengan harapan. Siswa dapat mengetahui hal 

yang harus dikerjakan dalam melakukan percobaan. Selain itu, guru juga 

dapat mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengajar 

menggunakan metode eksperimen. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen 

Eksperimen yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di 

dalam laboratorium atau di kelas, melainkan juga bisa di alam 

sekitar.  Pelaksanaan metode eksperimen tidak selalu berjalan dengan 

baik. Hal itu disebabkan karena metode eksperimen juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan seperti metode pembelajaran yang lain. 

Kelebihan metode eksperimen menurut Sagala (2011: 220) adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran 

atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri dari pada 

hanya menerima kata guru atau buku saja. 

b. Metode eksperimen dapat mengembangkan sikap untuk 

mengadakan studi eksploratoris tentang sains dan teknologi, 

suatu sikap dari seseorang ilmuwan. 

c. Metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern. 

 

Kelebihan-kelebihan metode eksperimen di atas dapat dipaparkan 

bahwa dalam penerapan metode eksperimen yang baik akan menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran IPA, salah satunya mampu 
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menggunakan metode dan bersikap ilmiah dalam menyelesaikan 

permasalahan. Selain kelebihan, Sagala (2011: 221) juga mengemukakan  

kekurangan metode eksperimen, diantaranya: 

a. Pelaksanaan metode ini sering memerlukan berbagai fasilitas 

peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan 

murah. 

b. Setiap eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang 

diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu berada 

diluar jangkauan kemampuan atau pengendalian. 

c. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas 

peralatan dan bahan mutakhir. 

 

Penerapan metode eksperimen dalam kegiatan pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kekurangan seperti diuraikan di atas. Kelebihan 

tersebut berorientasi pada optimalnya kegiatan belajar mengajar sebagai 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, sedangkan 

kekurangannya menuntut kemampuan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran eksperimen dengan mengawasi proses kerja dalam belajar 

yang dilakukan oleh siswa. Peran guru sangatlah penting dalam 

memberikan pengawasan sekaligus bimbingan bagi siswa. 

Pembahasan mengenai metode eksperimen di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode eksperimen dapat dikembangkan dan 

diterapkan dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan sikap ilmiah 

siswa. Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen akan 

membuat siswa menjadi lebih aktif dan melatih siswa untuk memahami 

semua data dan fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan 

bukan data dari hasil opini pemikiran. 
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5. Media Gambar 

a. Pengertian Media 

Media dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang 

sangat penting. Media menurut Sadiman, A.S, dkk (2008: 7) yaitu, 

“Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat  merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi”. Sedangkan menurut Anitah (2008: 2) bahwa, 

“Media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa 

yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar 

menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap”. 

Media berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat 

dimaknai dengan sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan 

dalam proses belajar mengajar guna mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, dan membantu siswa dalam menerima materi. 

Adanya media yang digunakan dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran. Media pada dasarnya merupakan suatu alat atau bahan 

yang digunakan untuk menyempurnakan proses pembelajaran. Guru 

perlu memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik media dalam 

pemilihannya serta disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Prinsip 

pemilihan media pengajaran menurut Djamarah (2010: 126): 1) Tujuan 

pemilihan, 2) Karaktertistik media pengajaran, 3) Alternatif pilihan. 
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Prinsip pemilihan media di atas dapat dimaknai bahwa dalam 

memilih media yang digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan 

pemilihan yang jelas agar media bisa digunakan dalam pembelajaran 

secara maskimal karena pada dasarnya media mempunyai karakteristik. 

Karakteristik media dapat dilihat dari segi keampuhannya, cara 

pembuatannya, maupun cara penggunaannya sehingga guru harus 

membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan terhadap media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Karakteristik media dapat 

dilihat berdasarkan jenis medianya. Media berdasarkan jenisnya menurut 

Djamarah (2010: 124) yaitu, 1) Media auditif, 2) Media visual, 3) Media 

audiovisual.  

Media dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pada dasarnya merupakan penyalur pesan yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran untuk membantu memperlancar komunikasi 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media 

membuat pembelajaran lebih menarik sehingga minat siswa dalam 

mengikuti pembelajarannya pun dapat meningkat dan diharapkan 

prestasi belajarnya pun meningkat. 

b. Pengertian Gambar 

Media berbasis visual memegang peran penting dalam proses 

belajar. Media visual menurut Arsyad (2011: 91) merupakan “Media 

yang dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi 
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struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan”. Salah satu bentuk 

dari media berbasis visual yaitu gambar. Gambar menurut Smaldino, 

dkk (dalam Anitah, 2008: 8) bahwa, “Gambar dapat memberikan 

gambaran tentang segala sesuatu seperti binatang, orang, tempat, atau 

peristiwa”. Sedangkan menurut Sadiman (2008: 29) menyatakan bahwa, 

“Diantara media pendidikan, gambar adalah media yang paling umum 

dipakai”. 

Pengertian gambar di atas dapat disimpulkan bahwa, gambar 

merupakan salah satu media berbasis visual. Gambar dapat memberikan 

gambaran dari waktu yang telah lalu atau gambaran masa yang akan 

datang. Penggunaan gambar dalam proses pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Gambar 

Media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan karena 

pada dasarnya tidak ada media yang paling sempurna, namun yang ada 

hanya sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Media gambar 

memiliki kelebihan menurut Anitah (2008: 8) diantaranya: 

a) Dapat menerjemaahkan ide-ide abstrak kedalam bentuk yang 

lebih nyata. 

b) Banyak tersedia dalam buku-buku. 

c) Sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. 

d) Relatif tidak mahal. 

e) Dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang 

studi. 
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Kelebihan-kelebihan yang ada dalam media gambar dapat 

langsung dirasakan ketika dalam proses pembelajaran akan 

menggunakan media gambar. Kelebihan yang paling dirasakan bahwa 

dalam penggunaan media gambar relatif tidak mahal. Selain kelebihan, 

kelemahan media gambar menurut Anitah (2008: 8) diantaranya: 

a) Kadang-kadang terlampau kecil untuk ditunjukkan dalam 

kelas yang besar. 

b) Gambar mati adalah gambar dua dimensi. 

c) Tidak dapat menunjukkan grafik. 

d) Pebelajar tidak selalu mengetahui bagaimana membaca 

gambar. 

 

Kelebihan dan kekurangan gambar dapat diatasi melalui guru 

ikut menerangkan mengenai gambar yang disajikan sehingga siswa tidak 

hanya berkonsentrasi pada indra mata. Guru juga lebih selektif lagi saat 

memilih gambar yang akan disajikan sehingga gambar yang disajikan 

tidak terlalu kompleks. Gambar yang disajikan dicetak dengan ukuran 

yang lebih besar sehingga siswa dapat melihat dengan jelas. 

Media gambar dalam pembahasan di atas dapat diambil simpulan 

bahwa media gambar dapat diterapkan dalam pembelajaran oleh guru. 

Gambar dapat menimbulkan daya tarik terhadap siswa. Gambar juga 

memperjelas bagian-bagian yang penting yang ada dalam materi. Media 

gambar sudah banyak diterapkan di sekolah akan tetapi media gambar 

juga memiliki kelebihan yang salah satunya relatif tidak mahal, sehingga 

guru akan lebih mudah mendapatkannya dan menerapkannya dalam 

proses pembelajaran. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian Wachanga, S.W dan Mwangi, J.G (2004: 26 ) 

dengan judul “Effects of the Cooperative Class Experiment Teaching Method on 

Secondary School Students’ Chemistry Achievement in Kenya’s Nakuru District” 

menyatakan bahwa “The Cooperative Class Experiment method facilitates 

students chemistry achievement more than the Regular Teaching methods do”, 

berarti bahwa dengan menggunakan metode kelas eksperimen dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA daripada hanya menggunakan metode Regular 

Teaching. Hasil tersebut menunjukan bahwa hasil tersebut relevan dengan 

penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan menggunakan metode eksperimen. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Putri, N.C (2015) melalui judul 

“Pengaruh Metode Eksperimen dengan Media Plastisin dan Permainan Bingo 

Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Stuktur Bumi di Kelas V SD Negeri 1 

Karangnanas” menyatakan bahwa terdapat pengaruh metode eksperimen dengan 

media plastisin dan permainan bingo terhadap hasil belajar IPA aspek kognitif 

yang ditunjukkan dengan nilai thitung> ttabel, atau 2,501 ≥ 1,669 juga didukung 

dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 76,62 lebih besar dari kelas control 70,71. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini dilihat dari penggunaan metode 

yang sama dalam pembelajaran yaitu metode eksperimen. Hasil tersebut menjadi 

salah satu dasar untuk pemilihan metode eksperimen yang diterapkan dalam 

penelitian ini. 
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C. Kerangka Pikir 

Kondisi awal kedisiplinan siswa dalam proses belajar mengajar masih 

kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya informasi yang didapat dari guru 

kelas VB MI Muhammadiyah Kramat seperti masih ada siswa yang belum 

mengerjakan tugas, berbicara sendiri ketika proses pembelajaran berlangsung, 

berpakaian tidak rapih. Masalah kedisiplinan tersebut dapat menjadikan proses 

pembelajaran di kelas menjadi tidak kondusif. Selain kedisiplinan, prestasi 

belajar IPA materi daur air pada kelas VB MI Muhammadiyah Kramat juga 

rendah dibawah KKM, yaitu masih terdapat 68,75% yang belum tuntas belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA masih kurang menarik, proses 

pembelajaran IPA sebaiknya dilakukan melalui pengalaman langsung namun 

seringkali hanya teori dan hafalan. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya 

penggunaan metode pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran yang 

sudah ada, sehingga dalam penelitian ini dilakukan perubahan dengan mencari 

metode pembelajaran yang sesuai yaitu menggunakan metode eskperimen 

berbantu media gambar. Metode eksperimen diharapkan dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau 

proses sesuatu. Siswa akan mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba 

mencari suatu hukum dan menarik kesimpulan atau proses yang dialaminya itu. 

Upaya Meningkatkan Kedisiplinan…, Nila Kartika, FKIP, UMP, 2017



32 

 

 

    

Penggunaan metode eksperimen berbantu media gambar dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa, 

seperti yang tergambar dalam skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
 

Gambar 2.1 di atas dapat dideskripsikan bahwa pada saat kondisi awal 

pembelajaran yang dilakukan masih cukup sederhana karena kurang adanya 

pemanfaatan alat peraga dan belum menggunakan model yang tepat. Hal tersebut 

menjadikan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa rendah. Terdapat tindakan 

yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya yaitu 
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menggunakan metode eksperimen berbantu media gambar. Metode eksperimen 

berbantu media gambar diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi 

belajar siswa. Tindakan dengan menggunakan metode eksperimen berbantu 

media gambar diterapkan pada siklus I, jika masih ada kekurangan maka akan 

disempurnakan pada siklus II. Kondisi akhir yang diharapkan setelah semua 

siklus dilakukan maka kedisiplinan dan prestasi belajar IPA materi daur air di 

kelas VB MI Muhammadiyah Kramat menjadi meningkat. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Analisis teoritik yang ada dapat dirumuskan menjadi hipotesis tindakan 

sebagai berikut:  

1. Kedisiplinan siswa kelas VB MI Muhammadiyah Kramat, Kecamatan 

Kembaran, Kabupaten Banyumas pada tahun ajaran 2016/2017 pada materi 

daur air dapat ditingkatkan dengan metode eksperimen berbantu media 

gambar. 

2. Prestasi siswa kelas VB MI Muhammadiyah Kramat, Kecamatan Kembaran, 

Kabupaten Banyumas pada tahun ajaran 2016/2017 pada materi daur air 

dapat ditingkatkan dengan metode eksperimen berbantu media gambar. 
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