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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Pembelajaran sains pada sekolah dasar merupakan pondasi awal dalam 

menciptakan siswa-siswa berpengetahuan alam, keterampilan dan sikap ilmiah. 

Pembelajaran sains diarahkan mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga sains bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

 Pembelajaran sains akan sangat bermakna ketika proses pembelajaran itu 

dimengerti dan dipahami oleh siswa apa sebenarnya dari hakikat pembelajaran  

sains tersebut. Pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sains, fenomena dan 

peristiwa-peristiwa alam dapat diamati disekitar lingkungannya, melalui proses 

percobaan, proses penyelidikan sederhana dan lain-lain. Kegiatan proses tersebut 

memiliki sikap dan aktivitas saintis pada diri siswa secara berkelanjutan.  

 Identifikasi masalah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran sains kelas 3 

SDN MOJO IV No.223 diketahui masih memenuhi beberapa kendala yang 

dialami guru antara lain: (1) guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa merasa 

jenuh; (2) pembelajaran masih di dominasi oleh peran guru; (3) masih menjadikan 

buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar; (4) hanya duduk sambil 

mendengarkan penjelasan atau mencatat dari guru tanpa menemukan dan 

mengungkapkan idenya; (5) pelaksanaan pembelajaran kurang sesuai dengan 
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indikator dan tujuan  pembelajaran  sehingga belum tercapai pemahaman 

konsepnya; (6) guru  memerintahkan siswa untuk merangkum atau mencatat hal-

hal yang dianggap perlu di catat dari keterangan yang sudah di jelaskan oleh guru; 

(7) guru hanya menjelaskan yang ada pada buku ajar tanpa refrensi lainnya; (8) 

kurangnya fasilitas pendukung yang ada di sekolah sehingga proses pembelajaran 

tidak maksimal. Sementara kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran 

antara lain: (1) siswa nampak belum antusias menerima pelajaran; (2) siswa 

kesulitan menguasai materi; (3) penggunaan metode yang kurang tepat; (4) siswa 

hanya memiliki pengetahuan saja; (5) suasana pembelajaran yang cenderung 

monoton; (6) banyak di jumpai siswa yang suka berbicara dengan temannya, 

bermain sendiri dan ada juga yang tidak memperhatikan saat kegiatan belajar 

berlangsung; (7) siswa akan percaya yang di jelaskan guru dan langsung 

menerima begitu saja informasi yang di terimanya; (8) pembelajaran kurang 

efektif dan kurang menyenangkan bagi siswa. Sedangkan pembelajaran sains 

menggunakan metode eksperimen (1) siswa lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri dan tidak hanya menerima kata 

guru atau buku; (2) siswa dapat mengembangkan sikap unttuk mengadakan studi 

eklsplorasi (menjelajah) tentang ilmu dan  teknologi. 

Penyebab mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu diadakan suatu 

usaha untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang menggunakan metode 

eksperimen dengan menggunakan benda asli.  

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1999 : 202) menyatakan bahwa 

“media benda asli merupakan benda yang sebenarnya membantu pengalaman 

nyata peserta didik dan menarik minat dan semangat belajar siswa”. dengan 
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menggunakan media benda asli akan memberikan rangsangan yang  amat  penting 

bagi siswa untuk mempelajari berbagai hal terutama menyangkut pengembangan 

keterampilan tertentu. 

Metode eksperimen merupakan salah satu cara mengajar dimana siswa 

diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan kemudian hasil 

pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. dengan 

menggunakan metode eksperimen diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar  sehingga dalam proses belajar 

mengajar itu aktivitasnya tidak hanya didominasi oleh guru, dengan demikian 

siswa akan terlibat secara fisik, emosional dan intelektual yang pada gilirannya 

diharapkan konsep ciri-ciri makhluk hidup  yang diajarkan oleh guru dapat 

dipahami oleh siswa. 

Penelitian ini dilakukan karena di SDN MOJO IV No. 223 masih banyak 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran sains. Hal ini terlihat dari masih 

rendahnya nilai mata pelajaran sains dibandingkan dengan nilai beberapa mata 

pelajaran lainnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka 

dalam penelitian ini memilih judul  

“Penerapan metode eksperimen menggunakan benda asli untuk   

 meningkatkan hasil belajar sains tentang ciri-ciri makhluk hidup siswa     

 kelas III SDN MOJO IV No. 223 Surabaya “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

 penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode eksperimen dengan menggunakan media 

asli untuk meningkatkan hasil belajar sains tentang ciri-ciri makhluk 

hidup di SDN MOJO IV No.223 Surabaya. 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar sains tentang ciri-ciri makhluk 

hidup dengan menggunakan metode eksperimen siswa kelas III SDN 

MOJO IV No.223surabaya.   

3. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran sains 

tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen 

siswa kelas III SDN MOJO IV No.223 Surabaya 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mendiskripsikan : 

1. Pelaksanaan pembelajaran IPA materi tentang ciri-ciri makhluk hidup 

melalui eksperimen di kelas III SDN Mojo IV Surabaya. 

2. Peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penggunaan eksperimen di 

kelas III SDN Mojo IV Surabaya  

3. Meningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan model eksperimen 

1.4. Manfaat 

1. Bagi siswa  

a. Dengan penelitian ini siswa lebih percaya atas kebenaran atau 

 kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri dan tidak hanya 

 menerima kata guru dan buku. 
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b. Siswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi 

eksplorasi (menjelajah) tentang ilmu dan teknologi. 

2. Bagi guru  

a. Guru memperoleh pemahaman lebih jelas terhadap penggunaan 

metode eksperimen dan dapat menerapkannya. 

b. Guru menggunakan metode eksperimen lebih banyak melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh. 

Pembelajaran tidak di domonasi oleh peran guru. Buku teks tidak 

sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru tidak memerintahkan siswa 

untuk merangkum atau mencatat hal-hal yang dianggap penting perlu 

dicatat dari keterangan yang sudah dijelaskan.  

3. Bagi Sekolah  

a.  Meningkatkan  kinerja sekolah melalui peningkatan professional guru 

dalam penerapan metode eksperimen pada pembelajaran sains. 

b. Meningkatkan prestasi sekolah karena prestasi siswa meningkat 

terutama dalam pembelajaran sains 

1.5. Definisi Operasional  

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang 

perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut:   

1. Metode eksperimen adalah salah satu metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung dan dapat memberi pengalaman 

dalam proses pembelajaran serta merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dalam pembelajaran 

sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
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2. Hasil belajar adalah suatu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki 

siswa melalui pembelajaran yang terdeskripsikan dalam indikator 

sebagai penjabaran dari kompetensi dasar pada hakikatnya hasil sains 

meliputi produk, proses, sikap 

3. Makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri hidup seperti 

manusia hewan dan tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


