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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang relative dalam aspek kognitif dan psikomotor, yang 

diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, ketrampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian 

diri. Jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi 

seseorang. 

 

Menurut aliran behavioristik dalam Wina (2009: 114) belajar adalah pembentukan 

asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indra dengan kecenderungan untuk 

bertindak atau hubungan antara Stimulus dan Respons (S-R). Manusia belajar, 

tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang diperolehnya melalui kehidupan 

keluarga, untuk sampai pada penemuan bagaimana ia menempatkan dirinya 

kedalam keseluruhan kehidupan dimana ia berada. Dalam kegiatan belajar siswa 

melakukan aktivitas, tanpa aktivitas belajar tidak mungkin berjalan dengan 

dengan baik.  
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Aktivitas memegang  peranan penting dalam proses pembelajaran karena dengan 

aktivitas akan menghasilkan perubahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Winkel 

(1983;43) yang menyatakan bahwa aktivitas atau kegiatan belajar adalah segala 

bentuk kegiatan belajar siswa yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil 

belajar yang dicapai. 

Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar sebagai berikut : “Belajar 

adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

timbulnya pengertian baru, serta timbul dan berkembangnya sifat-sifat sosial, 

susila, dan emosional (Sukidin, 2002: 42). 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai 

produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakekatnya adalah usaha sadar 

dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari 

makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi 

(transfer) yang intens dan terarah menuju suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Trianto, 2010: 17). 
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B. Metode Eksperimen 

1.   Pengertian Metode Eksperimen 

Menurut (Sanjaya, 2009: 149) metode eksperimen adalah cara penyajian 

pelajaran, siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang 

dipelajari atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari 

kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan 

dari proses yang dialaminya.  

Eksperimen dalam pembelajaran adalah cara penyajian bahan pelajaran yang 

memungkinkan siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu 

pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Peranan guru dalam eksperimen adalah 

memberi bimbingan agar eksperimen dapat dilakukan dengan teliti sehingga tidak 

terjadi kekeliruan. 

Lebih lanjut (Sanjaya, 2009: 150) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan metode eksperimen, yaitu: 

a. Upayakan siswa terlibat langsung sewaktu mengadakan eksperimen 

b. Sebelum dilaksanakan eksperimen siswa terlebih dahulu diberikan penjelasan 

seperlunya. 

c. Masing-masing individu melakukan percobaan yang telah direncanakan, bila 

hasilnya belum memuaskan dapat diulangi lagi untuk membuktikan 

kebenarannya. 

d. Setiap kelompok atau individu dapat melaporkan hasil percobaannya secara 

tertulis. 
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2.    Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen 

Metode eksperimen mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan 

menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan sendiri. Siswa juga terlatih dalam cara berpikir 

yang ilmiah. Dengan eksperimen siswa menemukan bukti kebenaran dari teori 

sesuatu yang sedang dipelajarinya. 

 

2.1.  Kelebihan metode eksperimen: 

a. Menambahkan keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri 

permasalahannya. 

b. Melaksanakan metode ilmiah dengan baik. 

c. Siswa lebih percaya kepada kesimpulan percobaan dari pada menurut cerita 

orang atau buku. 

d. Siswa aktif mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang diperlukan 

melalui percobaan yang akan dilakukan. 

e. Dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir 

ilmiah. 

f. Hasil belajar dikuasai dengan baik dan tahan lama dalam ingatan. 

2.2.   Kekurangan metode eksperimen: 

a. Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. 

b. Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak 

selalu mudah dan diperoleh dan mahal. 

c. Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan. 

d. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan 

kemampuanatau pengendalian (Djamarah, 2002:95).  
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3. Langkah-langkah pembelajaran metode eksperimen 

Menurut Faturrahman (2008:82), langkah-langkah dalam bentuk pembelajaran 

dengan metode eksperimen adalah: 

a. Perencanaan yaitu meliputi kegiatan menerangkan metode eksperimen, 

membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang dapat diangkat, 

menetapkan alat-alat yang diperlukan, menentukan langkah-langkah apa saja 

yang perlu dicatat dan variable-variabel yang harus dikontrol. 

b. Pelaksanaaan yaitu melaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen, 

mengumpulkan laporan, memproses kegiatan dan mengadakan tes untuk 

menguji pemahaman siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

melakukan metode eksperimen menurut faturrahman (2008:84) adalah 

sebagai berikut: a). persiapkan terlebih dahulu bahan-bahanyang dibutuhkan, 

b) usahakan siswa terlibat langsung sewaktu mengadakan eksperimen, c) 

sebelum diadakan eksperimen siswa terlebih dahulu diberikan pengarahan 

tentang petunjuk dan langkah-langkah kegiatan eksperimen yang dilakukan, 

d)lakukan pengelompokkan atau masig-masing individu melakukan 

percobaan yang telah direncanakan, bila hasilnya kurang memuaskandapat 

diulangi lagi untuk membuktikan kebenarannya, e)setiap individuatau kelas 

dapat melaporkanhasil pekerjaanya secara tertulis.  

 

C. Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

1.Aktivitas Belajar 

Aktivitas menurut (Mulyono, 2001:26)  artinya kegiatan atau  keaktifan atau 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan baik fisik maupun nonfisik, 

merupakan suatu aktivitas . 

Pengertian belajar menurut (Hamalik, 2004:26) belajar adalah suatu pross 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, 

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap. 

Selanjutnya pengertian belajar menurut (Lapono, 2009: 1.14) mengatakan bahwa 

belajar diartikan sebagai perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. 
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Pengetahuan mutakhir proses belajar diperoleh dari kajian pengolahan informasi, 

neurofisiologi, neuropsikologi dan sain kognitif. 

 

Pengertian aktivitas belajar menurut (Winkle, 2007: 1-3) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam 

interaksi indivicudengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan yang 

relatif menetap/bertambah dalam kemampuan ranah kognitif, efektif dan 

psikomotorik. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa aktivitas belajar merupakan segala 

kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka 

mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah 

pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah pembelajaran yang aktif. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Azwar dalam Realibilitas Dan Validitas (1997:21) pengertian 

keberhasilan atan prestasi belajar ini dapat di oprasionalkan dalam bentuk 

indikator-indikator berupa nilai rapor, indek prestasi, angka kelulusan dan lainnya. 

Jadi untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil belajar dapat kita lihat pada hasil tes 

atau ujian yang diberikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar pada diri masing-

masing orang menurut Ahira diantaranya: 
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A. Perbedaan fisiologis (phycological needs) seperti ras lapar, haus dan hasrat 

seksual. 

B. Perbedaan rasa aman (safety needs) baik secara mental, fisik, dan intelektual. 

C. Perbedaan kasih saying atau afeksi (love needs) yang diterimanya 

D. Perbedaan harga diri (self esteem needs). Contohnya prestise memiliki mobil 

atau rumah mewah, jabatan dan lain-lain. 

E. Perbedaan aktualisasi diri (self actualization), tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 

 

D. Pembelajaran IPA 

IPA sendiri berasal dari kata “Sains” yang berarti alam. Sains menurut Suyoso 

(1998: 23) merupakan “pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif 

dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu 

teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”. 

Dalam pembelajaran IPA mencakup semua materi yang terkait dengan objek alam 

serta persoalannya. Ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup, energi dan 

perubahannya, bumi dan alam semesta serta proses materi dan sifatnya. IPA 

terdiri dari tiga aspek, yaitu Fisika, Biologi, dan Kimia. Pada aspek Fisika IPA 

lebih memfokuskan pada benda-benda tak hidup. Pada aspek Biologi IPA 

mengkaji pada persoalan yang terkait dengan makhluk hidup serta lingkungannya.  

Sedangkan  pada aspek Kimia IPA mempelajari gejala-gejala kimia baik yang ada 

pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada dialam (Sugiharto: 2007). 
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Dengan demikian, IPA memiliki peran sangat penting. Kemajuan IPTEK yang 

begitu pesat sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia pendidikan 

terutama pendidikan IPA di Indonesia dan Negara-negara maju. Pendidikan IPA 

yang telah berkembang di Negara-negara maju dan telah terbukti dengan adanya 

penemuan-penemuan baru yang terkait dengan teknologi. Akan tetapi di Indonesia 

sendiri belum mampu mengembangkannya. Pendidikan IPA di Indonesia belum 

mencapai standar yang diinginkan, padahal untuk memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) Sains penting dan menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. 

1. Pembelajaran IPA di SD 

Mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar merupakan program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan menilai ilmiah kepada 

siswa. Dengan pelajaran IPA diharapkan siswa dapat memahami konsep-konsep 

IPA dan memiliki ketrampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan dan ide 

tentang alam. 

Secara keseluruhan materi mata pelajaran IPA di SD mencakup (1) makhluk 

hidup dan proses kehidupannya yaitu manusia, hewan dan tumbuhan serta 

interaksinya, (2) materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: udara, air, tanah 

dan batuan, (3) listrik dan magnet, energi dan panas, gaya dan pesawat sederhana, 

cahaya dan bunyi,tata surya, bumi dan benda-benda langit lainnya, (4) kesehatan, 

makanan, penyakit dan penegahannya, dan (5) sumber daya alam, pemeliharaan 

dan kegunaan,pemeliharaan dan pelestarian (Suyoso, 1998: 52). 

Proses belajar IPA diperlukan suatu komponen untuk mencapai pembelajran yang 

konstektual. Program pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang 
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direncanakan oleh guru, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang 

dilakukan bersama siswanya yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Dengan demikian, program yang dirancang oleh guru benar-benar 

terencana dan dikerjakan oleh siswa secara bersama siswanya.  

Belajar IPA memerlukan pemusatan pikiran untuk mengingat dan mengenal 

kembali semua aturan yang ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang 

dipelajari.  

 

Berdasarkan uraian di atas, pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang bersifat 

abstrak sehingga dituntut kemampuaan guru untuk mengupayakan metode yang 

menarik sesuai tingkat kemampuan siswa dan perkembangan mental. Maka 

diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator. 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPA 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sugiharto ( 2007:29 ) mata pelajaran 

IPA di SD/MI bertujuan untuk: 

a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling berpengaruh antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

hubungan masyarakat. 
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c. Mengembangkan keterampilan proses untukmenyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

d. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam.   
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E.  Kerangka Pikir 
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F.  Hipothesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Apabila metode eksperimen diterapkan dalam proses pembelajaran maka dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di kelas V SDN 

2 Padang Ratu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

 

 


