
TINJAUAN  PUSTAKA

A. Hakekat pembelajaran IPA

Secara umum istilah sains mencakup Ilmu Pengetahuan Sosial dan IPA secara

khusus istilah sains dimaknai sebagai Ilmu Pengetahua Alam atau Natural

Science. Carin & Sund (1988), dalam Anonim. Kapita Selekta (2007) Sains

adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan

eksperimen yang terkontrol.

Carin (1993) dalam Anwar holil (2009), mendefinisikan science sebagai The

activity of questioning and exploring the universe and finding and expressing

alam semesta dan penemuan dan pengungk

Sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban,

pemahaman jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun

karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis.

Belajar sains tidak sekedar belajar informasi sains tentang fakta, konsep,

sains juga belajar tentang cara memperoleh informasi sains, cara sains dan

teknologi bekerja dalam bentuk pengetahuan prosedural, termasuk kebiasaan

bekerja ilmiah dengan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Maka penulis

berpendapat bahwa metode yang paling tepat untuk pembelajaran IPA adalah

eksperimen atau percobaan.

Begitu juga bila dilihat dari sisi aspek perkembangan anak, seperti yang di

kemukakan oleh Piaget dalam Ingridawati Kurniawan (2007) menyatakan



bahwa perkembangan anak usia SD, temasuk pada masa Konkret Operasional

dan Formal Operasional, dengan ciri-ciri:

Anak mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu sebagaimana

kenyataan serta memahami konsep melalui pengalaman sendiri.

Anak sudah dapat berpikir abstrak, hipotetis dan sistematis mengenai

sesuatu yang abstrak serta memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi.

Maka penulis berpendapat bahwa metode yang tepat untuk pembelajaran IPA

adalah eksperimen atau percobaan.

B. Metode eksperimen

Sumantri dan Permana (1998/1999), dalam Soli Abimanyu (2009)

menyatakan bahwa eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu

pernyataan atau hipotesis tertentu. Eksperimen dapat dilakukan pada suatu

laboratorium atau di luar laboratorium, sedangkan eksperimen dalam

pembelajaran adalah cara penyajian bahan pelajaran yang memungkinkan

siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau

hipotesis yang dipelajari.

Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen siswa diberi

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti

proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Peranan

guru dalam eksperimen adalah memberi bimbingan agar eksperimen dapat

dilakukan dengan teliti sehingga tidak terjadi kekeliruan.

Metode eksperimen mempunyai tujuan agar siswa mampu:



Menyimpulkan fakta- fakta, informasi atau data yang diperoleh.

Siswa mampu merancang, mempersiapkan, melaksanakan dan

melaporkan percobaan.

Menggunakan logika berpikir untuk menarik kesimpulan dari fakta,

informasi atau data yang dikumpulkan melalui percobaan.

Berpikir sistematis, disiplin tinggi, hidup teratur dan rapi.

Ada beberapa alasan penggunaan metode eksperimen:

Dapat menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah.

Dapat memungkinkan siswa siswi belajar secara aktif dan mandiri.

Dapat mengembangkan sikap dan prilaku kritis, tidak mudah percaya

sebelum ada bukti-bukti nyata.

Keunggulan lain metode ini adalah :

Siswa lebih percaya kepada kesimpulan percobaan dari pada menurut

cerita orang atau buku.

Siswa aktif mengumpulkan fakta, informasi atau data yang diperlukan

melalui percobaan yang akan dilakukan.

Dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah dan

berpikir ilmiah.

Hasil belajar dikuasai dengan baik dan tahan lama dalam ingatan.

Menghilangkan verbalisme.

Kelemahan metode eksperimen adalah:

Biasanya memerlukan peralatan dan biaya yang  mahal.

Eksperimen memerlukan waktu yang lama.



Sering terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut perlu dilakukan:

Menjelaskan hal yang ingin dicapai dalam eksperimen secara

gamblang.

Menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dan diamati dalam tiap

langkah percobaan yang dilakukan.

Guru selalu mengawasi dan memberi bimbingan bila ada yang

mengalami kesulitan.

Syaiful Bahri Djamarah,(2000), (dalam Mariaulfa 2008). Metode percobaan

adalah   metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau

kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan.

Metode percobaan adalah suatu metode mengajar yang menggunakan langkah

tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali, misalnya di laboratorium.

Noehi Nasution, dkk (2004), Apabila anda ingin menggunakan metode

eksperimen haruslah didahului dengan adanya masalah yang berupa

pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan. Misalkan : Betulkah...? Mengapa...?

Apakah...? Apa yang terjadi...? dan lain lain.

C. Hasil peneliti terdahulu

Sunyono ( PTK 2005 ), Obtimalisasi Pembelajaran Kimia Kelas XI Semester I

SMA Swadhipa Natar Melalui Penerapan Metode Eksperimen Menggunakan

Bahan-bahan yang ada di Lingkungan.  Memberikan kesimpulan yang penulis



ambil secara garis besarnya adalah: Metode eksperimen dapat meningkatkan

aktivitas, motivasi, minat dan hasil belajar siswa.

Dian Oktorina (2006), Pemilihan Cara Belajar yang Efektif Pada Mata

Pelajaran Sains dengan Metode Eksperimen pada Kelas III SD Negeri

Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Semarang.  Memberikan kesimpulan bahwa:

Metode eksperimen dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa dalam

pembelajaran sains.

D. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan

Dengan menerapkan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar

IPA siswa kelas VI SD Negeri 02 Moris Jaya .


