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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses belajar mengajar antara guru dan siswa se-

bagai pelaku pendidik dan yang didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, siswa dituntut untuk dapat aktif dan guru berperan sebagai 

pembimbing serta menunjukkan jalan dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

berarti kesempatan untuk aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa. 

Guru harus dapat membimbing siswa sedemikian rupa sehingga mereka 

dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan struktur pengetahuan 

bidang studi yang dipelajari. Guru disamping harus memahami sepenuhnya 

materi yang diajarkan juga dituntut untuk mengatahui secara tepat dimana 

tingkat pengetahuan siswa pada awal atau sebelum mengikuti pelajaran ter-

tentu. Selanjutnya dengan metode yang dipilih guru diharapkan dapat mem- 

bantu siswa dalam mengembangkan pengetahuannya secara efektif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya metode pem-

belajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga dapat 

mencapai tujuan belajar mengajar yang diharapkan. Karena proses belajar 

mengajar merupakan inti dari kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dari 

guru kepada siswa. Hal ini juga berlaku pada mata pelajaran IPA. 

Pada praktiknya, pembelajaran IPA khususnya di kelas V SD Negeri 

Maoskidul 03 masih belum dapat mengguanakan metode pembelajaran yang
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seharusnya dilaksakan pada saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

kurangnya media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Padahal penggunaan media yang menarik dapat mempunyai peran yang besar 

untuk membuat anak dapat lebih termotivasi untuk belajar. Dengan adanya 

media atau alat peraga yang menarik perhatian siswa maka siswa tidak cepat 

merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 

Di SD Negeri Maoskidul 03 hanya sebagian besar saja dalam proses 

pembelajaran yang menggunakan media atau alat peraga yang menarik. Hal 

tersebut disebabkan oleh kurangnya ketersediaan alat peraga yang ada di 

sekolah. Kondisi demikian yang membuat siswa merasa bosan dan kurang 

maksimal dalam menerima pelajaran sehingga akan berdampak pada prestasi 

belajar yang kurang memuaskan. Hal itu ditunjukkan pada perolehan nilai 

akhir semester (UAS) mata pelajaran IPA kelas V semester 1 tahun pelajaran 

2011/2012  dengan KKM 69 yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini 

Tabel 1.1 Nilai UAS Kelas V Semester 1 tahun 2011/ 2012 SD Negeri Maoskidul 03 

Nilai Hasil yang dicapai (%) Siswa yang 
Memenuhi KKM 

Siswa yang tidak 
Memenuhi KKM 

UAS 57,14% 20 15 
 
Dilihat dari uraian diatas data nilai UAS siswa kelas V semester 1 SD 

Negeri Maoskidul 03, dapat dikatakan belum dapat mencapai tujuan belajar 

yang sudah direncanakan, karena nilai UAS siswa yang merupakan prestasi 

belajar masih dibawah KKM yang telah ditentukan sekolah. Hal tersebut ter-

cermin dari adanya berbagai identifikasi masalah yang mendasar di kelas V 

SD Negeri Maoskidul 03 berdasarkan observasi yaitu guru hanya mengguna-

kan metode ceramah, akibatnya siswa menjadi pasif, penggunakan media 
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pembelajaran belum optimal. Interaksi di dalam kelas banyak didominasi oleh 

peran guru serta rendahnya motivasi siswa unruk mengikuti pelajarn IPA. 

Untuk mengatasi hal tersebut guru harus menentukan metode pembela-

jaran yang tepat dengan menyesuaikan materi pembelajaran serta karakteris-

tik siswa di kelas V. Metode Eksperimen merupakan salah satu metode pem-

belajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Ka-

rena dengan metode eksperimen dapat memberiikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui observasi dengan daya nalar, 

daya pikir dan kreatifitas. Dengan menggunakan metode eksperimen siswa 

dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan belajar untuk dirinya, mencari dan 

menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapi 

dengan me-ngadakan percobaan sendiri, serta siswa dapat berpikir ilmiah.  

Metode eksperiman dipilih karena dapat mengubah kegiatan pembelaja-

ran yang menyenangkan dan memberiikan pengetahuan secara langsung bagi 

siswa. Selain itu pemilihan metode eksperimen didasarkan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Ayu Karunia menggunakan metode eksperimen pada 

mata pelajaran IPA materi gaya, gerak dan energi. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu, dengan menggunakan metode eksperimen untuk peserta 

didik kelas V SD Negeri 03 Bulakan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi gaya, gerak dan energi. 

Berdasarkan paparan di atas serta menyikapi berbagai keadaan hasil ob-

servasi terkait dengan upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi bela-

jar siswa kelas V SD Negeri Maoskidul 03 dalam pembelajaran IPA materi 
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sifat-sifat cahaya, maka peneliti melaksanakan sebuah penelitian dengan di-

sertai tindakan berupa penerapan metode eksperimen dalam melakukan ke-

giatan pembelajaran. Dari hal tersebutlah yang menjadi latar belakang pe-

ngambilan judul penelitian ini yaitu “ Meningkatkan Motivasi dan Prestasi 

Belajar IPA Materi Sifat-sifat Cahaya Menggunakan Metode 

Eksperimen pada Siswa Kelas V SD Negeri Maoskidul 03 Kabupaten 

Cilacap”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada da-

pat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan 

motivasi siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri Maoskidul 

03, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap Khusunya Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya? 

2. Apakah dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 

Maoskidul 03, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap Khusunya Kompe-

tensi Dasar Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di Sekolah Dasar menggunakan 

metode eksperimen. 
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2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA menggu-

nakan metode eksperimen di kelas V SD Negeri Maoskidul 03 Kecama-

tan Maos, Kabupaten Cilacap Khusunya Kompetensi Dasar Mendes-

kripsikan sifat-sifat cahaya. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA menggu-

nakan metode eksperimen di kelas V SD Negeri Maoskidul 03 Kecama-

tan Maos, Kabupaten Cilacap Khusunya Kompetensi Dasar Mendes-

kripsikan sifat-sifat cahaya. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberiikan sumba-

ngan kepada pembelajaran IPA terutama pada peningkatan motivasi dan 

prestasi siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakanmetode 

eksperimen pada Kompetensi Dasar Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiikan manfaat bagi peserta 

didik, guru, dan sekolah dalam pembelajaran, khususnya pada mata pela-

jaran IPA. Secara rinci manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa melalui 

metode eksperimen pada berbagai mata pelajaran. 
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2) Memperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih baik dan me-

muaskan 

b. Bagi Guru 

1) Dapat menambah variasi strategi pembelajaran, termasuk dalam me-

milih metode pembelajaran serta media yang sesuai dengan tujuan 

dan materi yang akan diberikan. 

2) Sebagai umpan balik untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. 

3) Sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa kelas V SD Negeri Maoskidul 03 Kecamatan Maos, Kabupa-

ten Cilacap lebih termotivasi terhadap mata pelajaran IPA. 

2) Membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar dengan me-

ngembangkan kemampuan berpikir. 

3) Meningkatkan rasa percaya diri bagi masing-masing siswa. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dengan penelitian inidiharapkan dapat memberiikan bekal pengeta-

huan dan pengalaman mengajar kepada peneliti sebagai calon pen-

didik. 

2) Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang penerapan metode 

eksperimen dalam pembelajaran khusunya pada mata pelajaran IPA. 
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