
I. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Belajar

Pengertian belajar menurut Hergenhahn dalam  Sutrisno dkk (2008),

adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil dari

tindakan penguatan (reinforcement). Menurut Morgan dalam  Ingridwati

dkk (2008), belajar merupakan perubahan tingkah laku karena hasil

pengalaman, sehingga memungkinkan seseorang menghadapi situasi

selanjutnya dengan cara yang berbeda-beda. Sedangkan pandangan

belajar menurut pendekatan kontekstual dalam Hanafiah, dkk (2009)

dijelaskan bahwa belajar tidak hanya menghafal, akan tetapi mengalami

dan harus mengkonstruksi pengetahuan.

Jadi belajar adalah perubahan tingkah laku  sebagai hasil dari tindakan

penguatan, pengalaman, dan mengkonstruksi pengetahuan.

2. Aktivitas Belajar

Menurut Pendapat Winkel (1983) menyatakan bahwa aktivitas belajar

atau kegiatan belajar adalah segala bentuk kegiatan belajar siswa yang

menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai.

Sependapat dengan itu, Siddiq, dkk (2008) menyatakan aktivitas yang

disebut belajar adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya

terbentuknya perubahan perilaku yang lebih maju.



Sedangkan  menurut Abdurrahman (2006) menyatakan bahwa aktivitas

belajar adalah seluruh kegiatan siswa baik kegiatan jasmani maupun

kegiatan rohani yang mendukung keberhasilan belajar. Dari uraian di atas

aktivitas belajar dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan belajar

siswa dalam pembelajaran yang menghasilkan suatu perubahan perilaku

yang lebih baik.

3. Hasil Belajar

Menurut Poerwanti, dkk (2008) hasil belajar adalah keberhasilan siswa

setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu. Hasil belajar adalah hasil

dari suatu proses pembelajaran yang dapat dilihat dari daya serap yang

diperoleh pada materi mata pelajaran tersebut (Harefa, 2000).

Selanjutnya menurut Beffen Court 1989 dalam Pannen (2001), hasil

belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan

lingkunganya. Hasil belajar siswa juga bergantung pada apa yang telah

diketahui oleh siswa yang berupa konsep-konsep, tujuan dan motivasi

yang mempengaruhi dengan bahan yang dipelajari.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah keberhasilan siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran

yang dapat dilihat dari daya serap yang diperoleh pada materi mata

pelajaran tersebut.



2. Metode Eksperimen

Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak

didik perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses

atau percobaan (Djamarah, 2000). Selanjutnya menurut Roestiyah (2001)

metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana siswa melakukan

suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta

menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu

disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru.

Sagala dalam  Abimanyu (2008) menyatakan bahwa eksperimen adalah

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.

Abimanyu (2008), metode eksperimen bertujuan agar: 1) Siswa mampu

menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data yang diperoleh; 2) Siswa

mampu merancang, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan

percobaannya; 3) Siswa mampu menggunakan logika berpikir induktif

untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi atau data yang

dikumpulkan melalui percobaan;Siswa mampu berpikir sistematis, disiplin

tinggi, hidup teratur dan rapi.



Sedangkan alasan penggunakan metode eksperimen menurut Abimanyu

(2008), adalah: 1) Dapat menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah;

2) Dapat memungkinkan siswa belajar secara aktif dan mandiri; 3) Dapat

mengembangkan sikap dan perilaku kritis, tidak mudah percaya sebelum

ada bukti-bukti nyata.

Kelebihan dan kekurangan metode eksperimen menurut Djamarah, (2000)

Kelebihannya sebagai berikut: 1)  Metode ini dapat membuat anak didik

lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan  berdasarkan percobaannya

sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku;  2) Anak didik

dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi

(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi; 3) Dengan metode ini akan

terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan  baru dengan

penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan kekurangan metode metode eksperimen sebagai berikut : 1)

Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik

berkesempatan mengadakan ekperimen; 2) Jika eksperimen memerlukan

jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk elanjutkan

pelajaran; 3)  Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang

ilmu dan teknologi.

Selanjutnya dalam bukunya Abimanyu mejelaskan tentang kelebihan dan

kelemahan metode eksperimen. Kelebihan metode eksperimen adalah: 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 Menghilangkan verbalisme.

Sedangkan kelemahan metode eksperimen adalah: 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.

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode eksperimen menurut

Abimanyu adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Persiapan

a) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan

metode eksperimen.

b) Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui

eksperimen.

c) Menyiapkan alat, sarana dan bahan yang diperlukan dalam

eksperimen.

d) Menyiapkan panduan prosedur pelaksanaan eksperimen,

termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).



2) Kegiatan Pelaksanaan Eksperimen

a) Kegiatan Pembukaan

Menanyakan materi pelajaran yang telah diajarkan

minggu lalu (apersepsi). Memotivasi siswa dengan

mengemukakan cerita anekdot yang ada kaitannya dengan

materi pelajaran yang akan diajarkan. Mengemukakan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan prosedur

eksperimen yang akan dilakukan.

b) Kegiatan Inti

Siswa diminta membantu menyiapkan alat dan bahan

yang akan dipakai dalam eksperimen. Siswa

melaksanakan eksperimen berdasarkan panduan dan LKS

yang telah disiapkan guru. Guru memonitor dan

membantu siswa yang mengalami kesulitan. Pelaporan

hasil eksperimen dan diskusi balikan.

c) Kegiatan Penutup

Guru meminta siswa untuk merangkum hasil eksperimen.

Guru mengadakan evaluasi hasil dan proses eksperimen.

Tindak lanjut, yaitu meminta siswa yang belum menguasai

materi eksperimen untuk mengulang lagi eksperimennya,

dan bagi yang sudah menguasai diberi tugas untuk

pendalaman.



Pembelajaran dengan metode eksperimen menurut Palendeng (2003)

meliputi tahap-tahap sebagai berikut: (1) percobaan awal, pembelajaran

diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau

dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan

masalah-masalah yang berkaitan dengan materi fisika yang akan dipelajari,

(2) pengamatan, merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan

percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa

tersebut, (3) hipoteis awal, siswa dapat merumuskan hipotesis sementara

berdasarkan hasil pengamatannya, (4) verifikasi , kegiatan untuk

membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan

dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan hasil

percobaan dan membuat kesimpulan, selanjutnya dapat dilaporkan

hasilnya, (5) aplikasi konsep , setelah siswa merumuskan dan menemukan

konsep, hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini

merupakan  pemantapan  konsep   yang   telah dipelajari dan (6) evaluasi,

merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep.

Langkah-langkah pembelajaran IPA dengan menggunakan metode

eksperimen adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

a) Memotivasi siswa dengan mengemukakan cerita anekdot

yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan

diajarkan.

b) Pelaksanaan tes awal untuk mengetahui penguasaan siswa

terhadap materi pelajaran.



c) Mengemukakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,

dan prosedur eksperimen yang akan dilakukan.

2) Kegiatan Inti

a) Membagi siswa ke dalam kelompok kecil.

b) Siswa diminta membantu menyiapkan alat dan bahan yang

akan dipakai dalam eksperimen.

c) Siswa melaksanakan eksperimen berdasarkan panduan dan

LKS yang telah disiapkan guru.

d) Melakukan bimbingan terhadap kegiatan kelompok kecil

dalam melakukan eksperimen.

e) Pelaporan hasil eksperimen dan diskusi balikan.

3) Kegiatan Akhir

a) Memberikan kesimpulan dari eksperimen yang telah

dilakukan.

b) Melakukan tes formatif.

c) Tindak lanjut, yaitu meminta siswa yang belum menguasai

materi eksperimen untuk mengulang lagi eksperimennya,

dan bagi yang sudah menguasai diberi tugas untuk

pendalaman.



B. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan

kelas seperti berikut: jika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru

menggunakan metode eksperimen, maka dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri  Braja Asri  tahun pelajaran 2009/2010.


