
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Untuk mencapai pendidikan yang diharapkan di atas maka peran guru 

memiliki posisi yang penting, karena merupakan ujung tombak keberhasilan 

proses pembelajaran. Selain menyampaikan materi ke siswa seorang guru harus 

dapat membimbing mental siswa supaya giat belajar dengan melalui pembelajaran 

yang menarik sehingga minat siswa menjadi baik yang akibatnya prestasi siswa 

menjadi baik. Menurut Sagala (2011:61), pembelajaran adalah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Dengan adanya hal tersebut maka proses 

pembelajaran ditandai dengan keterlibatan siswa sehingga siswa dapat maksimal 

berproses. Oleh karena itu seorang guru harus dapat melakukan pembelajaran yang 

menarik bagi siswa untuk semua mata pelajaran sehingga siswa berminat untuk 

mempelajarinya. 
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Menurut Safari (2005:111), minat belajar adalah pilihan kesenangan dalam 

melakukan kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi 

kesediaannya dalam belajar. Minat menurut Slameto (2003:57), minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang 

disertai dengan rasa senang. Selain itu, menurut Sardiman (2007:76), dalam 

kegiatan belajar mengajar minat dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan akan dapat tercapai. Minat 

merupakan faktor internal yang memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran serta memberi gairah yang erat hubungannya dengan kemauan yang 

dapat mengarahkan pada timbulnya kemauan siswa untuk belajar..  

Ilmu pengetahuan alam (IPA ) merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

yang diajarkan di SD / MI. Pengajaran IPA tingkatan sekolah dasar setidaknya 

diharapkan siswa dapat memahami pengertian – pengertian dasar IPA serta 

kaitannya dengan kehidupan sehari – hari,  dapat memahami lingkungan alam, dan  

mampu menerapkan metode ilmiah sederhana dan sikap ilmiah dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam kamus ilmu pengetahuan yang 

dikutip Save M. Dagun (2006:990), menyatakan bahwa sains (science) adalah 

diartikan bahwa ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang 
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sistematis berdasarkan kebenaran fakta dan pengalaman serta dapat diuji dan 

dibuktikan melalui metode – metode ilmiah tertentu. 

Pendidikan saat ini kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan 

sebagai perangkat fakta – fakta yang harus dihafal. Kelas masih berfokus pada 

guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah sebagai pilihan 

utama strategi belajar. Demikian juga halnya dengan pembelajaran IPA di sekolah 

dasar, kecenderungan disampaikan dalam bentuk ceramah akademik sehingga 

siswa lebih banyak menghafal dalil dan fakta. Akibatnya adalah siswa tidak 

memahami konsep dasarnya. Proses belajar mengajar yang dilakukan dengan 

berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 

mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Pelajaran IPA seharusnya 

disampaikan untuk membangun logika siswa agar berfikir sistematis, objektif, dan 

kreatif melalui keterampilan proses dan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi dan kolaborasi dengan guru kelas siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Pliken yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki – laki 

dan 19 siswa perempuan,guru dalam proses pembelajaran IPA masih didominasi 

oleh penyampaian materi dengan metode ceramah yang mengakibatkan siswa 

jenuh dan kurang berminat dalam proses pembelajaran.yang berakibat prestasi 

belajar siswa rendah..  

Permasalahan yang dihadapi siswa di SD Negeri 01 Pliken adalah prestasi 

belajar IPAyang seluruhnya belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM) yaitu 66. Terlihat dari  hasil Ujian Tengah Sekolah (UTS) IPA tahun 2011 

/ 2012 dari 34 siswa yang tuntas  hanya 52,94 % Untuk lebih jelas lihat tabel 1.1  

di bawah ini : 

Tabel 1.1 Kondisi Awal Siswa 

Banyaknya siswa Tuntas Belajar Belum tuntas belajar 

34 siswa 18 siswa 16 siswa 

Prosentase  52,94 % 47,05 % 

Rata – rata kelas 74,33 57 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa prestasi belajar IPA masih 

belum optimal kemungkinan disebabkan karena pembelajaran IPA masih 

didominasi dengan penyampain materi secara faktual dan kurang melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.Selain itu penggunaan metode 

dan media guru  dalam mengajar kurang variatif cenderung monoton. Akibat 

dari kurang optimalnya proses pembelajaran IPA siswa menjadi tidak paham 

dengan materi dan kurang berminat untuk belajar lebih dalam tentang materi 

yang diberikan. 

Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga dapat dengan 

sendirin menemukan fakta atau konsep tentang pelajaran yang dipelajari. 

Dengan metode eksperimen siswa dapat mengalami, membuktikan, 
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menemukan, menarik kesimpulan dan memecahkan masalah.  Selain itu 

penggunaan meode eksperimen siswa tidak mudah lupa dengan fakta atau 

konsep yang mereka temukan sendiri yang berakibat prestasi  dan minat 

belajar IPA menjadi baik.   

Pembelajaran dengan metode eksperimen sebagai salah satu alternatif 

dalam pembelajaran IPA yang membawa siswa belajar dalam suasana yang 

lebih nyaman dan menyenangkan. Siswa akan lebih bebas dalam menemukan 

berbagai pengalaman baru dalam belajarnya, sehingga diharapkan dapat 

tumbuh berbagai kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru berperan 

sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai 

penerima atau yang dibimbing Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila 

siswa banyak aktif dibandingkan guru. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen  juga pernah 

dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Faturrohman pada 

tahun 2011 pada mata pelajaran IPA. Penelitian tersebut membuktikan adanya 

peningkatan prestsi belajar siswa dari 40 % meningkat menjadi 82,5%. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan upaya untuk 

meningkatkan minat dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas melalui pembelajaran 

dengan metode eksperimen. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

minat belajar siswa pada pelajaran  IPA pokok bahasan energi panas dan 

bunyi kelas IV SD Negeri 01 Pliken? 

2. Apakah pembelajaran dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran IPA pokok energi panas dan bunyi 

kelas IV SD Negeri 01 Pliken? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran IPA pokok 

bahasan energi panas dan bunyi kelas IV SD Negeri 01 Pliken. 

2. Untuk meningkatkan pula prestasi belajar siswa mata pelajaran IPA pokok 

bahasan energi panas dan bunyi kelas IV SD Negeri 01 Pliken. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat untuk  Siswa 

a. Siswa mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengalaman yang 

menyenangkan pada pokok bahasan energi panas dan bunyi. 
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b. Siswa mendapatkan prestasi belajar yang baik pada pokok bahasan 

energi panas dan bunyi 

c. Siswa lebih berminat  dalam mata pelajaran IPA pokok bahasan energi 

panas dan bunyi. 

2. Manfaat untuk Guru 

a. Guru mendapatkan  pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar di 

kelas yang lebih variatif. 

b. Guru lebih berminat untuk menggunakan model, metode yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

3. Manfaat untuk Sekolah  

a. Memberikan sumbangan nyata yang dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

4. Manfaat untuk Peneliti 

a. Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 

b. Peneliti mendapatkan cara penyelesaian masalah dalam proses 

pembelajaran di kelas. 
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