
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi  Teori 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:769), secara bahasa minat 

berarti “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.”. Minat merupakan sifat 

yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap 

kegiatan seseorang sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. 

Menurut Slameto (2003:180), minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Suatu minat dapat diekspresikan 

melalui pernyataan yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada 

hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

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, 
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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. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya membangkitkan minat 

siswa untuk menguasai materi pelajaran yang terkandung bahan pengajaran cara 

membangun sikap positif serta hal – hal berkaitan dengan kehidupan sehari – hari 

pada diri siswa pada saat awal pertemuan pada materi yang akan dipelajari. 

Menurut Usman (2010:27), kondisi belajar – mengajar yang efektif adalah 

adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang 

relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap 

belajar sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan sifat – sifat murid, baik yang 

bersifat kognitif seperti kecerdasan dan bakat maupun yang bersifat afektif seperti 

motivasi, rasa percaya diri, dan minatnya. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah sesuatu 

keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengajayang 

akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baikberupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

b. Macam – macam Minat 

Menurut Ardiansyah (http:kabarpendidikan.blogspot.com/2011/03/hakika 

minat-belajar.html), mengemukakan bahwa minat dapat dibagi berdasarkan timbul, 

arah, dan cara mengungkapkannya yaitu sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan timbulnya minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat 

kultural. 

Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau 

jaringan – jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau 

nyaman. Sedangkan minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbulnya 

karena proses belajar, minat ini idak secara langsung berhubungan dengan diri 

kita. Misalnya keinginan untuk memiliki hobi, kekayaan dan lain – lain 

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat instrinsik dan 

minat ekstrinsik.  

Minat instrinsik adalah yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu 

sendiri, ia merupakan minat yang asli dan mendasar. Sebagai contoh seorang 

belajar karena memang senang membaca bukan karena ingin dipuji. Sedangkan 

minat  ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan agar menjadi 

juara kelas atau lulus ujian. 

3. Berdasarkan cara mengungkapkannya, minat dapat dibedakan menjadi empat 

yaitu : expressed interest, manifest interest, tested interest dan invenoried 

interest. 

a Expressed Interest (minat yang dieksprsikan) adalah minat yang 

diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau 

menuliskan kegiatan – kegiatan baik yang berupa tugas maupun bukan 
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tugas yang disenangi dan yang paling tidak disenangi. Dari jawabannya 

dapat diketahui minatnya. 

b Manifest Interest (minat yang diwujudkan) adalah minat yang 

diungkapakan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap aktivitas – aktivitas yang dilakukan subjek atau 

dengan mengetahui hobinya. 

c Tested Interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

menyimpulkan dari jawaban hasil tes obyektif yang diberikan, nilai – 

nilai yang tinggi pada suatu obyek biasanya menunjukkan minat yang 

tinggi pula terhadap hal tersebut. 

d Inventoried Interest adalah minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat – alat yang sudah distandarkan, yang biasanya berisi 

pertanyaan – pertanyaan yang ditunjukkan kepada subyek apakah ia 

senang atau tidak terhadap sejumlah objek yang ditanyakan. 

 

c. Ciri – ciri minat  

 Menurut Slameto (2003:180) siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

sesuatu yang dipelajari secara terus – menerus. 

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 
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4. Ada rasa keterikatan pada sesuatu  aktivitas – aktivitas yang diminati. 

5. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang laiinya. 

6. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

d. Cara Mengembangkan Minat 

     Menumbuhkan minat belajar siswa tidak terlalu sulit, yaitu dengan mengenali 

hal yang disukai siswa dan mengajaknya melakukan hal tersebut. Niscaya minat 

belajarpun meningkat. Kuncinya adalah mengetahui apa yang dapat membuat anak 

tertarik dan ingin belajar. Prinsip dasar belajar anak – anak adalah menyenangkan. 

Karena dengan belajar menyenangkan akan menumbuhkan emosional yang positif.  

Menurut TannerRooijakkers yang dikutip Slameto (2003:181) menyarankan 

agar para pengajar juga berusaha membentuk minat – minat baru pada diri siswa, ini 

dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan 

antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang 

lalu, menguraikan kegunaan bagi siswa di masa yang akan datang. Senada dengan 

pendapat di atas Rooijakkers berpendapat hal ini dapat pula dicapai dengan cara 

menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang sudah 

diketahui siswa. Siswa misalnya akan menaruh perhatian pada pelajaran tentang gaya 

berat, bila hal itu dibuktikan dengan peristiwa mendaranya manusia pertama di bulan. 

e. Pengertian Belajar 

Menurut Sudjana (2010:28), belajar adalah proses yang aktif. Belajar adalah 

mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses 
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yang diarahkan kepada tujuan, prosesberbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar 

adalah proses melihat,mengamati, memahami sesuatu. 

 Menurut Djamarah (2010:12 -13), belajar merupakan serangkaian kegiatan 

jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Karena itu perubahan jiwa merupakan hasil dari proses 

belajar yang mempengaruhi perilaku. 

 Menurut Ahmadi (1991:127), mengemukakan belajar merupakan proses dari 

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia  melakukan perubahan– 

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakuanya berkembang. Semua 

aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Kita pun hidup 

menurut hidup dan bekerja menurut apa yang telah kita pelajari. Belajar itu bukan 

sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu hasil. Karena itu 

belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk 

perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Slameto (2003:2), pengertian secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan  tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar 

dapat didefinisikan sebagai berikut : “ Belajar ialah proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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 Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatuperubahan tingkah laku individu dari hasil pengalaman dan latihan.Perubahan 

tingkah laku tersebut, baik dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

e. Ciri – ciri Belajar  

Menurut Slameto (2003:3–4) ciri – ciri perubahan tingkah dalam pengertian 

belajar yaitu : 

1. Perubahan terjadi secara sadar, ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang – kurangnya ia merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, sebagai hasil belajar, 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, dalam perbuatan belajar, 

perubahan – perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan yang terjadi karena 

proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini  berarti bahwa tingkah laku yang 

terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, ini berarti bahwa perubahan 

tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, perubahan yang diperoleh 

seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan 

tingkah laku. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Minat belajar adalah skor 

siswa yang diperoleh dari tes minat belajar yang mengukur aspek kesukaan, 

ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan siswa. Jadi minat belajar IPA adalah skor 

siswa yang diperoleh dari tes minat belajar IPA yang mengukur aspek kesukaan, 

ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan siswa. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

 Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:910), prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai dari penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangakan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan guru. Prestasi berhubungan dengan kemampuan 

intelektual yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

yang diberikan oleh guru. 

 Menurut Arifin (2010:12), prestasi belajar pada umumnya berkaitan dengan 

aspek pengetahuan yang dapat diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam 

bentuk angka atau nilai raport, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

watak anak didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan 

kegiatan antara lain dalam kesenian, olahraga, dan pendidikan, khususnya 

pembelajaran. 

Menurut Syah (2011:216), menyatakan bahwa 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. 
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Prestasi belajar siswa sangat berkaitan erat dengan hasil belajar. Prestasi belajar 

terdiri dari dua suku kata, yaitu : prestasi dan belajar. Siswa dikatakan memiliki 

prestasi belajar yang baik dikarenakan hasil belajar yang diperolehnya juga baik. 

Sehingga Prestasi tidak  jauh berbeda dengan hasil belajar. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar 

adalahhasil usaha belajar yang dicapai siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan 

belajar mengajar yang dapat diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk 

angka atau nilai raport. Jadi prestasi belajar IPA adalah hasil belajar yang dicapai 

siswa berupa suatu kecakapan yang diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam 

bentuk angka atau nilai 

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Menurut Slameto (2003:54-71) faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa di sekolah, secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian, 

yaitu: 

a. Faktor intern (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani atau rohani siswa. Faktor intern dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.   

1) Faktor jasmaniah 

a) Faktor kesehatan, yaitu dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu.   
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b) Cacat tubuh, merupakan suatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurna mengenai badan atau tubuh. Cacat itu bisa 

berupa buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dn lainnya. 

2) Faktor psikologis  

Yang termasuk dalam faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah antara lain:  

a) Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan Intellegency Question. 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan baik.  

b) Perhatian, perhatian yang terarah dengan baik akan menghasilkan 

pemahaman dan kemampuan yang mantap.  

c) Minat, Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. 

d) Motivasi, merupakan keadaan internal organisme yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu.  

e) Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.  

f) Kesiapan, kesediaan untuk member respon atau bereaksi. 

3) Faktor kelelahan 
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Kelelahan pada seseorang ada dua macam, yaitu kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan. 

b. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar 

siswa.  Faktor ekstern dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

1) Faktor keluarga, siswa akan menerima pengaruh dari keluarga berupa 

cara orang tua mendidik, relasi anatara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, dan keadaaan ekonomi keluarga.  

2) Faktor sekolah, yang mempengaruhi belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, mata pelajaran, 

kondisi gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.  

4. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

a. Pengertian IPA 

Menurut Laksmi Prihantoro  (dalamTrianto:2010:137) menyatakan 

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

produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep 

dari bagian konsep. Sebagai suatu proses IPA merupakan proses yang 
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dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangakan produk – produk sains, dan sebagai aplikasi, teori – teori 

IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi 

kehidupan.  

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 sistematis 

berdasarkan kebenaran fakta dan pengalaman serta dapat diuji dan dibuktikan 

melalui metode – metode ilmiah tertentu. Misalnya biologi, kimia dan fisika. 

Menurut Wahyana (dalam,Trianto,2010:136) menyatakan bahwa IPA 

adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaanya secara umum terbatas pada gejala – gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi 

oleh adanya metode  ilmiah dan sikap ilmiah 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa IPA 

merupakan ilmu pengetahuan alam yang disusun secara sistematis yang 

mengkaji tentang gejala – gejala alam semesta  berupa kebendaan yang 

diperoleh dengan percobaan, metode, sikap, dan prinsip ilmiah. 

b. Karakteristik IPA di SD / MI 

IPA memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan 

bidang ilmu lain.  

Karakteristik IPA tersebut yaitu:  
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a. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran-kebenaran IPA dapat 

dibuktikan kembali oleh semua orang dengan melakukan prosedur yang 

sama seperti yang dilakukan penemunya. 

b. IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

tentang yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. 

c. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas atau khusus yaitu denga melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimen, observasi 

demikian seterusnya sehingga saling terkait satu sama lain. 

d. IPA meliputi 4 unsur yaitu proses, produk, aplikasi, dan sikap. 

Karakteristik belajar IPA meliputi: 

a. Hampir semua indera, seluruh proses berpikir, dan berbagai gerakan otot. 

b. Berbagai teknik (cara), seperti observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. 

c. Alat bantu pengamatan untuk memperoleh data yang obyektif, sesuai sifat 

IPA yang mengutamakan obyektivitas. 

d. Kegiatan temu ilmiah, mengunjungi objek, studi pustaka, dan penyusunan 

hipotesis untuk mempeloleh pengakuan kebenaran temuan yang benar-

benar obyektif. 

e. Proses aktif, artinya belajar IPA merupakan suatu yang harus dilakukan 

siswa, bukan suatu yang dilakukan untuk siswa  

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 
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a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif  dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  

teknologi dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan  

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

c. Ruang Lingkup IPA di SD / MI 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan 
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b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya.  

4.  Pokok Bahasan Energi dan Perubahan 

Tabel 1.2 SK dan KD IPA Kelas IV SD Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

8. Memahami 

berbagai 

bentuk energi 

dancara 

penggunaanny

a dalam 

kehidupan 

sehari - hari  

8.1 Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat  di 

lingkungan 

sekitar serta sifat 

– sifatnya 

1. Mengidentifikasi sumber – 

sumber energi panas. 

Misalnya gesekan benda  dan 

matahari. 

 

2. Mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas. 

 

 

3. Menyimpulkan bahwa bunyi 

dihasilkan oleh benda yang 

bergetar. 

 

4. Membedakan perambatan 

bunyi pada benda padat, 

benda cair dan gas. 

 

 

 

a. Pengertian Energi Panas 
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Energi panas adalah suatu bentuk energi yang dimiliki benda – benda karena 

temperatur tinggi. Energi panas juga disebut kalor. (Purwandani,2009:10) 

b.    Sumber Energi Panas  

Ada 2 sumber energi yaitu energi alami dan energi buatan.Sumber energi alami 

adalah sumber energi yang terdapat di alam, misal matahari, angin, minyak bumi, 

bahan makanan, panas bumi dan batu bara. Kemudian sumber energi buatan adalah 

sumber energi yang dibuat oleh manusia misal dinamo lampu, aki, baterai. Semua 

yang dapat menghasilkan panas disebut energi panas.Energi panas adalah suatu 

bentuk energi yang dimiliki benda – benda karena temperatur lebih tinggi. Matahari 

menghasilkan energi panas. Energi itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. 

Kalor dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalkan untuk pembangkit listrik, 

memasak ataupun menyetrika  (Purwandari,2009:10)  

b. Perpindahan Energi Panas 

Perpindahan energi panas dapat terjadi dengan 3 cara yaitu : 

1. Radiasi  

Radiasi adalah proses perpindahan panas melalui ruang vakum atau ruang kosong 

dari molekul - molekul. Proses semacam ini tidak memerlukan medium atau zat 

perantara. 

2. Konveksi 

Konveksi adalah proses perpindahan panas atau energi termal melalui gerakan 

massa molekul – molekul zat dari satu tempat ke tempat lainnya. 

3. Konduksi. 
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Konduksi adalah perpindahan panas yang timbul akibat adanya perbedaan suhu 

antara bagian – bagian yang berdekatan pada sebuah benda. (Wihantoro,dkk  

2001:63– 65) 

c. Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang dimiliki oleh bunyi, bunyi yang keras energi 

bunyinya besar, bunyi yang lemah energi bunyinya kecil. Energi bunyi dapat 

dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang 

yang dapat menggetarkan gendang telinga sehingga bunyi benda yang bergetar 

dapat didengar oleh telinga.(Purwandari,2009:11) 

d. Perambatan Bunyi 

Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang 

memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat 

merambat di ruang hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat 

berupa gas, cair, dan padat. 

Bunyi dapat terdengar oleh telinga saat berada dalam suatu ruangan. Hal ini 

menunjukkan bunyi dapat merambat melalui gas (udara). Bunyi langkah kaki dapat 

terdengar oleh telinga pada saat manusia menyelam dalam kolam renang. Hal ini 

menunjukkan bunyi dapat merambat melalui zat cair (air). Perambatan bunyi 

melalui zat padat ditunjukkan pada saat telinga ditempelkan pada pagar besi, 

kemudian dipukul ujung pagar yang lain secara perlahan, maka dapat terdengar 

suara tersebut. (Wahyono dan Nurachmandani,2008:100). 

5.  Metode Eksperimen 
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a. Metode Eksperimen 

 Menurut Sagala (2011:220), metode eksperimen merupakan percobaan untuk 

membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Eksperimen dapat dilakukan 

pada suatu laboratorium atau diluar laboratorium. Sedangkan metode eksperimen 

dalam pembelajaran adalah cara penyajian bahan pelajaran yang memungkinkan 

siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau 

hipotesis yang dipelajari. 

 Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri 

tentang suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Peranan guru dalam metode 

eksperimen adalah memberi bimbingan agar eksperimen itu dilakukan dengan teliti 

sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen 

adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan siswa aktif melakukan sendiri 

percobaan dalam menemukan dan membangun pengetahuan. 

Menurut Sagala (dalam abimanyu,2008:19), dalam pelaksanaan metode 

eksperimen terdapat langkah – langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik yaitu : 

a) Kegiatan Persiapan  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan metode 

eksperimen.  
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2. Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui eksperimen.  

3. Menyiapkan alat, sarana dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen.  

4. Menyiapkan panduan prosedur pelaksanaan eksperimen, termasuk Lembar 

Kerja Siswa (LKS).  

b) Kegiatan Pelaksanaan Eksperimen  

 Kegiatan Pembukaan  

1. Menanyakan materi pelajaran yang telah diajarkan minggu lalu (apersepsi).  

2. Memotivasi siswa dengan mengemukakan ceritera anekdot yang ada 

kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan.  

3. Mengemukakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan prosedur 

eksperimen yang akan dilakukan.  

 Kegiatan Inti  

1. Siswa diminta membantu menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai 

dalam eksperimen.  

2. Siswa melaksanakan eksperimen berdasarkan panduan dan LKS yang telah 

disiapkan guru.  

3. Guru memonitor dan membantu siswa yang mengalami kesulitan.  

4. Pelaporan hasil eksperimen dan diskusi balikan.  

 Kegiatan Penutup  

1. Guru meminta siswa untuk merangkum hasil eksperimen.  

2. Guru mengadakan evaluasi hasil dan proses eksperimen.  
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3.  Tindak lanjut, yaitu meminta siswa yang belum menguasai materi 

eksperimen untuk mengulang lagi eksperimennya, dan bagi yang sudah 

menguasai diberi tugas untuk pendalaman. 

Adapun kelebihan dan kelemahan metode eksperimen menurut Sagala 

(2011:180-181) antara lain : 

a) Kelebihan Metode Eksperimen  

1. Membuat siswa percaya pada kebenaran kesimpulan percobaannya 

sendiri daripada menurut cerita orang atau buku.  

2. Siswa aktif mengumpulkan fakta, informasi atau data yang diperlukan 

melalui percobaan yang dilakukannya.  

3. Dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah dan 

berpikir ilmiah.  

4. Hasil belajar dikuasai siswa dengan baik dan tahan lama dalam ingatan.  

5. Menghilangkan verbalisme.  

b) Kelemahan Metode Eksperimen  

1. Memerlukan peralatan dan bahan percobaan yang lengkap serta 

umumnya mahal.  

2. Dapat menghambat lajunya pembelajaran sebab eksperimen umumnya 

memerlukan waktu lama.  

3. Kesalahan dalam eksperimen akan berakibat pada kesalahan 

kesimpulannya.  

4. Belum tentu semua guru dan siswa menguasai metode eksperimen.  
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c) Cara Mengatasi Kelemahan Metode Eksperimen  

Ada beberapa cara untuk mengatasi kelemahan metode eksperimen.  

1. Guru harus menjelaskan secara gamblang hasil yang ingin dicapai 

dengan eksperimen.  

2. Guru harus menjelaskan prosedur eksperimen, bahan-bahan eksperimen 

yang diperlukan, peralatan yang diperlukan dan cara penggunaannya, 

variabel yang perlu dikontrol, dan hal yang perlu dicatat selama 

eksperimen.  

3. Mengawasi pelaksanaan eksperimen dan memberi bantuan jika siswa 

mengalami kesulitan.  

4. Meminta setiap siswa melaporkan proses dan hasil eksperimennya, 

membanding-bandingkannya dan mendiskusikannya untuk mengetahui 

kekurangan dan kekeliruan yang mungkin terjadi.  

 

5.  Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan Faturrohman dengan judul 

Peningkatan minat dan prestasi belajar IPA pokok bahasan gaya dengan metode 

eksperimen siswa kelas IV SD Negeri Pegalongan  menunjukkan hasil angket minat 

siklus I diperoleh nilai skor rata – rata yang kurang dari 20,275 dan siklus II nilai 

rata – ratanya menjadi sangat baik yaitu 31,775. Pada hasil tes evaluasi siklus I 

diperoleh rata – rata 61,625 dengan ketuntasan belajar 40% dan hasil evaluasi siklus 

II diperoleh rata – rata 71,875 dengan ketuntasan belajar 82,5%. kesimpulan dari 
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penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan metode eksperimen dapat 

meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pokok bahasan gaya siswa kelas IV 

Negeri Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.  

6.  Kerangka Berpikir  

Pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan pembelajaran awal, sehingga 

padasiswasekolah dasar tahap berpikir siswa yaitu dari konkret ke abstrak. Oleh 

karena itu dalam pembelajaran IPA dibutuhkan media dan alat peraga yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga minat dan prestasi belajar siswa 

meningkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat kerangka berpikir penelitian 

pembelajaran IPA melalui pembelajaran menggunakan metode ekperimen  sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berfikir 

7.  Hipotesis Tindakan 

Tindakan 

Masalah Hasil 

 Kurangnya minat 
sehingga siswa  

bosan,tidak 

semangat 
 Prestasi dibawah 

KKM,hasil 

belajar rendah 

Pembelajaran 

Menggunakan 

Metode Eksperimen 
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Belajar Siswa 

Meningkat 
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 Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir di atas maka hipotesis 

tindakan adalah melalui penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan minat 

dan prestasi belajar IPA pokok bahasan Energi Panas dan Energi Bunyi dapat 

meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Pliken 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 
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