
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembelajaran IPA lebih bermanfaat jika materi kegiatan benar-benar

dipraktekan. Siswa akan mernperoleh pengalaman belajar yang tidak mudah

terlupakan. Kegiatan praktik bermanfaat juga untiik membangkitkan rasa

ingin tahu (curiosity) dan menemukan sesuatu (guided discovery) dari apa

yang dipelajari siswa. Melalui pembelajaran IPA melakukan kegiatan

yang menyenangkan (Joyful Learning) dan menantang (Challenging).

Untuk belajar IPA dengan menyenangkan tapi sungguh-sungguh

merupakan dorongan belajar untuk mengenal peristiwa yang berdasarkan

konsep IPA secara sederhana, sehingga siswa tidak merasa bahwa mereka

sedang belajar.

Melalui belajar IPA dari peristiwa terdekat, akan membuka

kesadaran siswa bahwa IPA bukan hal asing, tetapi sangat dekat dengan

kehidupan kita. Jika siswa mempunyai kesadaran yang sama, tanpa kita

paksakan tujuan pembelajaran akan tercapai.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempeJajari diri

sendiri dan aJam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam
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menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang alam sekitar.

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memeiiuhi

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak

bcrdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada

penekanan pembelajaran Saling temas (Sains, lingkungan, teknologi, dan

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja

ilmiah secara bijaksana.

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Permendiknas:2006).

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta
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didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan

sendiri yang difasilitasi oleh guru. (Depdiknas,2006.109)

Berkaitan hal tersebut, kegiatan pembelajaran IPA di SDN

Tambakmenjangan III Kec. Sarirejo yang hasil belajar siswa masih rendah

karena siswa kurang berminat dalam mengikuti pelajaran IPA sehingga

banyak yang belum memenuhi KKM yaitu 70, terbukti setelah diberi

ulangan dari 12 siswa hanya 3 siswa atau 25% yang mencapai kriteria

ketuntasan minimal (KKM) sedangkan 9 siswa atau 75% siswa belum

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan rata-ratanya hanya 49.12.

Melihat kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti untuk mengatasinya

dengan melakukan penelitian tindakan kelas, dengan adanya tindakan kelas

tersebut diharapkan ada peningkatan hasil belajar pada anak didik.

Dari hasil survey diperoleh daftar nilai ulangan harian IPA yang

menunjukkan masih banyak siswa yang belum memenuhi KKM

Tabel 1-1 Data Nilai Yang Perlu Diatasi Masalahnya

No Nama Nilai
1 Abd. Rouf 30
2 Asmaul Khoiriyah 70
3 Bustomi 70
4 Bayu Setiawan 50
5 Fina Putri 40
6 Fahim Assegaf 50
7 Khotibatul B 40
8 Moh Faris 40
9 Rifa’i 80

10 Syamsul 60
11 Tri Agustina 20
12 Widia wati 40

Rata-rata kelas 49.12
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat

dirumuskan adalah sebagai  berikut:

1. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar IPA pada materi cahaya

dan sifatnya dengan menerapkan metode eksperimen di kelas V

SDN Tambakmenjangan III Kecamatan Sarirejo Kabupaten

Lamongan

2. Bagaimana penerapan metode eksperimen pada Mata pelajaran IPA

siswa kelas V SDN Tambakmenjangan III Kecamatan Sarirejo

Kabupaten Lamongan

1.3 TUJUAN

Sebagai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan hasil belajar IPA materi cahaya dan sifatnya pada

siswa kelas V SDN Tambakmenjangan III dengan materi sifat-sifat

cahaya

2. Penerapan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA siswa kelas V

SDN Tambakmenjangan III Kecamatan Sarirejo Kabupaten

Lamongan

1.4 MANFAAT

1. Bagi siswa

a. Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa

b. Siswa  menjadi  aktif  dalam  mengikuti  proses  pembelajaran  sehingga
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suasana kelas menjadi lebih hidup

c. Siswa lebih kreatif dalam menjawab soal-soal latihan IPA

2. Bagi guru

a. Dapat  meningkatkan   kemampuan   guru   terutama   dalam

mengatasi masalah-masalah yang muncul ketika pembelajaran IPA

sedang berlangsung

b. Dapat   membantu   guru   memperbaiki   kinerja,   berkembang   secara

profesional dan dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya.

3. Bagi sekolah

a. Membuat prestasi sekolah lebih meningkat

b. Peran   sekolah   akan   menjadi   lebih   aktif   dalam   mengembangkan

pembelajaran

c. Membantu  sekolah  untuk  berkembang  dengan  adanya  peningkatan

kemampuan pada guru dan pendidik di sekolah.

4. Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam mengatasi

permasalahan tentang proses belajar mengajar.

1.5 DEFINISI ISTILAH

a. Hasil belajar adalah suatu perubahan yang akan tampak dalam tingkah

laku secara tehnik verbal melalui tujuan pengajaran atau tujuan

instruksional

b. Pembelajaran cahaya dan sifatnya adalah proses pembelajaran siswa

mengenai cahaya
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c. Eksperimen adalah : percobaan untuk membuktikan atau hipotesis

tertentu (Rusyan, 1993:110)


