
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang-

kan potensi dirinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya

pembelajaran tersebut adalah proses pembelajarannya. Proses pembelajaran

merupakan interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan. Rendahnya hasil belajar merupakan

salah satu indikasi bahwa selama ini pembelajaran yang berlangsung belum

optimal.

Pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil atau

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana hasil

belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Dapat dikatakan juga bahwa

keberhasilan dari suatu proses pembelajaran selalu saja dikaitkan dengan

keberhasilan siswa tersebut dalam belajar, artinya jika hasil belajar yang

diperoleh siswa itu baik dan memenuhi kriteria ketuntasan belajar maka dapat

disimpulkan bahwa proses pembelajaran tersebut berhasil dan apabila hasil

belajar yang diperoleh siswa rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan

belajar maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tersebut belum

berhasil.



Salah satu mata pelajaran pokok  pada tingkat Sekolah Dasar adalah Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang

mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Ilmu

Pengetahuan Alam yang dipelajari di Sekolah Dasar adalah Ilmu Pengetahuan

Alam yang mencakup fakta, teori, prinsip, dan hukum yang sifatnya masih

dasar (Noehi, 2000).

Sependapat dengan itu,  menurut Slamet, dkk (2008) IPA merupakan cabang

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang

disusun melalui tahapan-tahapan metode ilmiah yang bersifat khas-khusus,

yaitu penyusunan hipotesis, melakukan observasi, penyusunan teori, pengujian

hipotesis, penarikan kesimpulan, dan seterusnya.

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman yang dilakukan penulis di kelas

IV Sekolah Dasar Negeri Braja Asri, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

yang selama ini dilakukan masih menggunakan metode ceramah dan sedikit

tanya jawab. Metode ini tentunya hanya pihak guru saja yang aktif, sedangkan

siswa hanya pasif. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini yang menuntut keaktifan

semua pihak, baik guru maupun siswa. Disamping itu, kurang bervariasinya

metode pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Braja Asri

menyebabkan minat belajar siswa untuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

menjadi rendah. Sehingga hal ini juga akan menyebabkan aktivitas dan hasil

belajar siswa rendah. Terbukti baru 40 % siswa yang mencapai KKM dan

sisanya 60 % belum. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil



belajar siswa maka seorang guru harus memilih strategi belajar, metode, dan

pendekatan  yang sesuai dengan kondisi siswa salah satunya adalah melalui

metode eksperimen agar dapat membangkitkan minat belajarnya. Indikator

dari bangkitnya minat belajar siswa  dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam

mengkonstruksikan atau membangun pengetahuanya sendiri.

Menurut Sulamah (2003) proses pembelajaran IPA dengan menggunakan

metode eksperimen dapat meningkatkan ketrampilan proses juga

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dwi Susana dalam laporan penelitiannya

Siswa Kelas VI SDN Purwoyoso 01 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tahun Pelajaran 2005 / 2006 penyajian metode

eksperimen dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan prestasi belajar  dan

keaktifan siswa.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan

aktivitas dan hasil belajar dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

maka dilakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul: Upaya Peningkatan

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA dengan

Menggunakan Metode Eksperimen Kelas IV SDN Braja Asri Kecamatan Way

Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010.

B. Perumusan Masalah



Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian

Tindakan Kelas ini adalah :

1. Apakah Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  menggunakan metode

eksperimen dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri  Braja

Asri?

2. Apakah Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  menggunakan metode

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri

Braja Asri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri

Braja Asri pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan metode

eksperimen.

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri

Braja Asri pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan

metode eksperimen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Siswa.

a. Dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar.

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa.



c. Dengan pembelajaran melalui Metode Eksperimen maka siswa akan

lebih mudah memahami konsep-konsep dalam pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA).

2. Guru

a. Meningkatkan kemampuan memperbaiki pembelajaran

b. Berkembangnya kemampuan profesionalisme diriIkut berperan aktif

dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan

c. Tumbuh rasa percaya diri yang kuat dalam memecahkan masalah

pembelajaran.

3. Sekolah.

Apabila pembelajaran melalui pendekatan kelompok kecil berhasil dengan

baik maka secara otomatis mutu pendidikan sekolah akan meningkat

sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi.


