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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya utuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (UUSPN No.20 tahun 2003). Pendidikan modern 

di Indonesia yang dirancang melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menempatkan siswa sebagai pebelajar yang aktif sedangkan guru menjadi 

fasilitator untuk mengembangkan kemampuan peserta didiknya melalui proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Strategi belajar mengajar merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang 

meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa. Sedangkan Dick dan Carey dalam Uno (2007) berpendapat 

bahwa strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, 

melainkan juga termasuk didalamnya materi atau paket pengajarannya. Strategi 

belajar mengajar terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur 

yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu. 

Gropper dalam Uno (2007) mengatakan bahwa strategi belajar mengajar 

merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan 
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dicapai. Tiap tingkah laku yang harus dipelajari perlu dipraktekkan. Karena setiap 

materi dan tujuan pengajaran berbeda satu sama lain, maka jenis kegiatan yang 

harus dipraktekkan oleh siswa memerlukan persyaratan yang berbeda pula. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SD merupakan sebuah mata 

pelajaran yang menuntut siswa untuk menguasai aspek-aspek yang terdapat dalam 

mata pelajaran ini yaitu menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

langsung pada siswa dengan tujuan agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan 

untuk aktivitas anak yang memberikan kesempatan pada siswa untuk  bersentuhan 

langsung dengan objek yang nyata. Oleh sebab itu untuk membelajarkan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam guru perlu mengenal dan dapat melaksanakan 

dengan baik berbagai pedoman tentang strategi, pendekatan, model, metode dan 

media pembelajaran yang mampu menggali kemampuan siswa pada saat 

pembelajaran sehingga aspek-aspek dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dapat dikuasai oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bidang studi  

Ilmu Pengetahuan Alam di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang, beliau 

menjelaskan bahwa strategi yang sering diterapkan dalam pembelajaran IPA lebih 

menekankan pada peran guru (teacher center), dimana guru merupakan pusat 

kegiatan belajar di kelas, sehingga peran guru dalam pembelajaran masih 

merupakan sumber utama bagi pelajaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung 

akan menyebabkan siswa menjadi kurang aktif, sehingga aktivitas siswa dalam 

belajar pun sangat tidak terlihat karena siswa tidak diberi peran selama 
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pembelajaran berlangsung. Pada saat kegiatan pembelajaran bersifat pasif, 

mengakibatkan siswa mengikuti pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tanpa 

mengajukan pertanyaan dan tanpa minat terhadap hasilnya, dan akibatnya dapat 

berpengaruh terhadap motivasi belajar anak sehingga hal ini akan berpengaruh 

pada pemahan yang diperoleh siswa itu sendiri. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran berbagai upaya dilakukan 

yaitu dengan peningkatan motivasi belajar. Dalam hal belajar siswa akan berhasil 

kalau dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan atau 

dorogan untuk belajar, karena dengan peningkatan motivasi belajar maka siswa 

akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dan perilaku siswa dalam 

belajar. 

Hasil observasi yang dilakukan penulis pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam materi Perubahan Lingkungan Fisik pada siswa kelas IV-B SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang, dapat diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan 

Minimum untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah 70. Jumlah 29 

siswa pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa yang belum tuntas melakukan 

proses belajar adalah sebanyak 20 siswa atau sebesar 68,9% sedang siswa yang 

telah tuntas melakukan proses pembelajaran adalah 9 atau sebesar 31,1%. Dari 

masalah-masalah yang dikemukakan di atas, kegiatan pembelajaran tersebut harus 

segera diperbaiki oleh guru dengan cara memilih metode pembelajaran yang dapat 

membuat siswa lebih aktif, kreatif, termotivasi dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. 
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Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam materi Perubahan Lingkungan Fisik pada kelas IV-B SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang adalah dengan menggunakan metode eksperimen 

karena metode pembelajaran ini dapat melibatkan semua siswa secara langsung 

dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya mendengar dan menerima 

informasi dari guru, tetapi siswa aktif (mengalami dan mendemonstrasikan). 

Metode eksperimen  yang digunakan dalam membelajarkan materi Perubahan 

Lingkungan Fisik yaitu siswa diminta meneliti yang dapat mendorong mereka 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, berfikir ilmiah dan rasional serta 

lebih lanjut pengalamannya itu bisa berkembang dimasa yang akan datang. Disini  

tugas guru adalah memotivasi siswa untuk memiliki pengalaman yang 

memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan sendiri melalui penelitian yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunkan guru, yang 

dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan 

tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat  

implementatif. Dengan perkataan lain, metode yang dipilih oleh masing-masing 

guru adalah sama, tetapi mereka mengunakan teknik yang berbeda (Uno, 2007). 

Metode eksperimen atau percobaan diartikan sebagai cara belajar mengajar 

yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses 

dan hasil percobaan itu. Penulis memilih metode eksperimen dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam materi Perubahan Lingkungan Fisika  karena metode 



5 

eksperimen merupakan metode pembelajaran yang berorientasi kepada siswa yang 

menunjukkan dominasi siswa selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya 

sebagai fasilitator, pembimbing dan pemimpin. Dengan metode ini siswa 

berpartisipasi aktif baik secara individu maupun kelompok, sehingga 

pembelajaran itu menjadi bermakna dan tidak mudah  terlupakan dalam benak 

siswa. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Metode Eksperimen  untuk Meningkatkan Motivasi dan 

Pemahaman Perubahan Lingkungan Fisik Mapel IPA Kelas IV-B SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang”.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di  atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dengan Metode Eksperimen 

kelas IV-B pada pembelajaran Perubahan Lingkungan Fisik Mapel  IPA di SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa dengan Metode Eksperiman  kelas 

IV-B pada pembelajaran Perubahan Lingkungan Fisik Mapel  IPA di  SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk meningkatan motivasi belajar siswa kelas IV-B dalam pembelajaran 

Perubahan Lingkungan Fisik melalui metode eksperimen Mapel IPA di SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malng.  

2. Untuk meningkatkan pemahaman Perubahan Lingkungan Fisik siswa kelas  

IV-B melalui metode eksperimen Mapel IPA di  SD Muhammadiyah 08 Dau-

Malang  

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagi pihak yang terlibat dalam 

pendidikan baik secara langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah:   

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai inovasi 

pendidikan dalam pembelajaran. Dijadikan sumber masukan untuk 

pengembangan kurikulum dan memberikan masukan kepada guru dalam 

memotivasi belajar kepada siswa. Secara khusus, penelitian ini diharapkan 

siswa mendapatkan pemahaman untuk belajar dengan metode eksperimen pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) utamanya dalam meningkatkan 

Motivasi dan pemahaman pada materi perubahan lingkungan fisik pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa pada materi Perubahan 

Lingkungan Fisik 

2) Mendorong/atau memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran IPA materi perubahan Lingkungan Fisik. 
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3) Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran 

karena materi dikaitkan langsung dengan konteks nyata dalam kehidupan 

di lingkungan sekitar. 

4) Dengan menggunakan metode eksperiman siswa memiliki kelebihan 

untuk mengungkan apa yang ada difikiran mereka tentang materi 

tersebut. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam mengembangkan metode eksperiman dalam 

pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

2) Dapat lebih menciptakan suasana kelas yang menghargai (menghormati) 

nilai-nilai ilmiah sehingga termotivasi untuk perbaikan dalam proses 

pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan 

menggunakan metode eksperiman siswa memiliki kelebihan untuk 

mengungkan apa yang ada difikiran mereka tentang materi tersebut. 

 
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Metode yang diterapkan adalah metode Eksperimen yang terangkum dalam 

suatu penelitian tindakan kelas siswa kelas IV-B SD Muhammadiyah 08 Dau-

Malang. 

2. Penelitian ini hanya dilaksanakan untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

pada materi Perubahan Lingkungan Fisik. 

3. Subjek penelitian diarahkan pada siswa kelas IV-B SD Muhammadiyah 08 

Dau-Malang. 

4. Penelitian ini terbatas berdasarkan pada motivasi dan pemahaman konsep 

materi pada kegiatan belajar siswa. 

 
1.6 Batasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul dan pertanyaan penelitian, perlu diberi penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Metode eksperimen 

Metode eksperimen adalah metode percobaan yang diartikan sebagai cara 

belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan itu (Sumantri dan Permana, 

1999) 

2. Motivasi Belajar  

Motivasi merupakan kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan 

tingkat persistensi dan entusismenya dalam melaksanakan suatau kegiatan, 

baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) 

mampu dari luar individu (motivasi ekstrinsik) 
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3. Pemahaman 

Pemahaman siswa adalah proses pembuatan, cara memahami atau 

memahamkan siswa (Depdikbud, 1993), sedangkan pemahaman siswa yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menjadikan siswa 

paham dan benar-benar memahami Perubahan Lingkungan fisik yang 

dibelajarkan. 

4. Perubahan Lingkungan Fisik 

Perubahan Lingkungan Fisik adalah perubahan yang terjadi di bumi karena 

beberapa faktor yang mempengaruhi, sehingga permukaan bumi bisa 

mengalami perubahan fisik. Fakto-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan 

lingkungan fisik diantaranya adalah angin, hujan, gelombang air laut, dan 

cahaya matahari. Karena faktor-faktor itu lambat laun permukaan bumi akan 

mengalami perubahan fisik, terutama pada tanah dan lingkungan sekitarnya. 

Jadi perubahan lingkungan fisik akan mengakibatkan perubahan yang ada 

dibumi yaitu erosi tanah dan abrasi (Priyono, dkk. 2006). 


