
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Metode eksperimen  

 

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 (Sanjaya, 2009: 149). 

 

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 di rencanakan, bila 

hasilnya belum memuaskan dapat diulangi lagi untuk membuktikan 

kebenarannya.  

d. Setiap kelompok atau individu dapat melaporkan hasil percobaanya secara 

tertulis.  
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Kelebihan metode eksperimen :  

a.  Menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri permasalahan. 

b.  Melaksanakan metode ilmiah dengan baik 

 
Kekurangan metode eksperimen: 

a.  Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode eksperimen 

b. Siswa yang kurang mempunyai daya intelektual yang kuat kurang baik 

hasilnya.  

 
Langkah-langkah metode eksperimen menurut Sanjaya (2009: 151) adalah: 

a. Membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang signifikan untuk  

 diangkat. 

b. Sebelum guru menetapkan alat yang diperlukan langkah-langkah apa saja yang 

harus dicatat dan variebel-variebel apa yang harus dikontrol.  

c. Setelah eksperimen dilakukan guru harus mengumpulkan laporan, memproses 

kegiatan, dan mengadakan tes untuk menguji pemahaman siswa. 

 

2.2 Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

 

Mengembangkan tujuan pendidikan yang mencakup pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Sementara itu 

dalam pengembangan materi ilmu pengetahuan alam diharapkan materi tersebut 

dapat berfungsi untuk mencapai tujuan. Materi tersebut diurutkan secara logis dan  
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sistematis. Demikian pula dalam melaksanakan pengajaran IPA diharapkan 

pelaksanaan tersebut mencapai hasil yang cukup memuaskan. Sejumlah harapan 

yang dirumuskan perlu diperiksa apakah harapan sudah terwujud atau belum 

dalam setiap tahap. Untuk keperluan itu diperlukan kegiatan penilaian. Penilaian 

dimaksudkan untuk memeriksa kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa 

yang tercapai, hasil tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki tujuan yang 

diinginkan terutama dalam penyajian materi IPA. Maka dapat diartikan bahwa 

pembelajaran IPA adalah suatu upaya menanamkan pengetahuan, menyampaikan 

pengetahuan dan kegiatan mengorganisasi (mengatur) lingkungan untuk 

menyampaikan sebuah ilmu atau keterampilan tentang alam. 

 

2.3 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasaan 

terhadap kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. 

 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan IPA perlu 
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dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan 

(Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat).   

 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah.  

 

2.4 Tujuan Pembelajaran IPA  

 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sutrisno (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. 

c. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

d. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 
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2.5 Keterampilan Proses 

 

Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada 

dalam diri siswa (Depdikbud, dalam Moedjiono dan Dimyati, 1993: 14). 

 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Semiawan  dalam Nasution (2007: 1.9-

1.10) menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan 

mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, 

dikuasai dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuan 

berhasil menemukan sesuatu yang baru.  

 

Dimyati dan Mudjiono  (Sumantri dan Permana, 1999: 113) mengungkapkan 

bahwa “Pendekatan keterampilan proses bukanlah tindakan instruksional yang 

berada diluar jangkauan kemampuan peserta didik. Pendekatan ini justru 

bermaksud mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya”.  

 

Pendekatan keterampilan proses yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

pendekatan Keterampilan proses dasar  meliputi: 

a. Keterampilan Mengobservasi 

Keterampilan mengobservasi menurut Nasution, (2007: 1.14) adalah 

keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang 

kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat dari 

objek-objek atau kejadian-kejadian. Definisi tentang mengobservasi juga  



13 
 

disampaikan oleh Nasution (2007: 1.8-1.9), yang menyatakan bahwa 

“Mengobservasi artinya menggunakan segenap panca indera untuk 

memperoleh imformasi atau data mengenai benda atau kejadian”. 

 

Kegiatan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan 

mengobservasi misalnya menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda-

benda, sistem-sistem, dan organisme hidup. Sifat yang dimiliki ini dapat 

berupa tekstur, warna, bau, bentuk ukuran, dan lain-lain.  Pada penelitian ini, 

kegiatan yang akan dilakukan siswa  melihat dan mengamati benda-benda 

magnet, ditarik magnet dan tidak ditarik magnet. 

 

b. Keterampilan Mengklasifikasi 

Keterampilan mengklasifikasi menurut Nasution (2007: 1.15) adalah 

merupakan keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan 

mengkategorikan benda-benda berdasarkan pada sifat-sifat benda 

tersebut,mengklasifikasi merupakan proses yang digunakan para ilmuan 

untuk menentukan golongan benda-benda atau kegaitan-kegiatan. Bentuk-

bentuk yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan ini misalnya 

memilih bentuk-bentuk kertas, berbentuk kubus, gambar-gambar hewan, 

daun-daun, atau kancing-kancing berdasarkan sifat-sifat benda tersebut. 

Sistem-sistem klasifikasi berbagai tingkatan dapat dibentuk dari gambar-

gambar hewan dan tumbuhan (yang digunting dari majalah) dan 

menempelkannya pada papan buletin sekolah atau papan pajangan di kelas. 
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Keterampilan mengklasifikasi yang akan dilakukan siswa pada penelitian ini 

adalah mengelompokkan atau menggolongkan benda yang bersifat magnet 

dan tidak bersifat magnet. 

 

c. Keterampilan Mengukur 

Keterampilan mengukur dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran 

panjang, luas, isi, waktu, berat, dan sebagainya. Mengukur adalah suatu cara 

yang kita lakukan untuk mengukur observasi, mengukur adalah membuat 

observasi kuantitatif dengan membandingkannya terhadap standar yang 

konvensional atau standar non konvensional menurut Nasution, (2007: 1.20). 

 

Keterampilan dalam mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan 

alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan 

dengan menggunakan alat-alat ukur. Langkah pertama proses mengukur lebih 

menekankan pada pertimbangan dan pemilihan instrumen (alat) ukur yang 

tepat untuk digunakan dan menentukan perkiraan suatu objek tertentu 

sebelum melakukan pengukuran dengan suatu alat ukur untuk mendapatkan 

ukuran yang tepat. 

 

Untuk melakukan latihan pengukuran, bisa menggunakan alat ukur yang 

dibuat sendiri atau dikembangkan dari benda-benda yang ada disekitar. 

Sedangkan pada tahap selanjutnya, menggunakan alat ukur yang telah baku 

digunakan sebagai alat ukur. Sebagai contoh, dalam pengukuran jarak, bisa 

menggunakan potongan kayu, benang, ukuran tangan, atau kaki sebagai 
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satuan ukurnya. Sedangkan dalam pengukuran isi, bisa menggunakan biji-

bijian atau kancing yang akan dimasukkan untuk mengisi benda yang akan 

diukur. 

 

Keterampilan mengukur yang akan dilakukan siswa pada kegiatan 

eksperimen dalam penelitian ini, mengadakan pengukuran untuk menentukan 

gaya tarik dan gaya tembus magnet terhadap suatu benda. 

 

d. Keterampilan Mengomunikasikan  

Menurut Nasution (2007: 1.44) mengomunikasikan adalah menyampaikan 

hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil 

penyelidikan. Lebih lanjut lagi Nasution menyatakan bahwa 

mengomunisasikan dapat dikembangkan dengan menghimpun informasi dari 

grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda serta kejadian-kejadian 

secara rinci. 

 

Kegiatan untuk keterampilan ini dapat berupa kegiatan membuat dan 

menginterpretasi informasi dari grafik, charta, peta, gambar, dan lain- lain. 

Kegiatan eksperimen yang dilakukan siswa pada penelitian ini, 

mengembangkan keterampilan mengomunikasikan deskripsi benda-benda 

dan kejadian tertentu secara rinci. Siswa diminta untuk mengamati dan 

mendeskrifsikan pengaruh gaya magnet terhadap benda, kemudian siswa 

tersebut menjelaskan deskrifsi tentang objek yang diamati di depan kelas. 
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e. Keterampilan Menginferensi  

Keterampilan menginferensi menurut Nasution (2007: 1.49) adalah sebagai 

keterampilan membuat kesimpulan sementara. Keterampilan menginferensi 

yaitu menduga dan menyimpulkan secara sementara menggunakan logika 

untuk membuat kesimpulan dari apa yang di observasi.  

 

Kegiatan yang akan dilakukan pada eksperimen dalam penelitian ini, siswa 

membuat kesimpulan tentang benda yang dapat dan tidak dapat dipengaruhi 

magnet berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. 

 

f. Keterampilan Memprediksi  

Nasution (2007: 1.55) menyatakan bahwa memprediksi adalah meramal 

secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang, 

membuat perkiraan kejadian atau keadaan yang diharapkan mendatang. 

Keterampilan memprediksi adalah keterampilan memperkirakan kejadian 

yang akan datang berdasarkan kejadian sekarang. Kegiatan pada eksperimen 

ini, siswa akan memperkirakan benda-benda yang dapat dipengaruhi dan 

memperkirakan akibat dari pengaruh magnet dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.6 Ruang Lingkup 

 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI (KTSP, 2006: 37) meliputi aspek-

aspek berikut:  

(a) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan, (b) benda/materi, sifat-

sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas, (c) energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana, dan (d) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, 

tata surya, dan benda-benda langit lainnya”. 

 

 

Standar Kompetensi IPA kelas V semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Energi dan Perubahannya  

5.  Memahami hubungan 

antara gaya, gerak, dan 

energi, serta fungsinya 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak 

dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, 

gaya gesek, gaya magnet) 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih 

cepat 

6.  Menerapkan  sifat-sifat 

cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan sederhana 

denga menerapkan sifat-sifat cahaya 

7.  Memahami  perubahan   

yang  terjadi di  alam  

dan hubungannya 

dengan penggunaan 

sumber daya alam 

 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi  

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan  perlunya  penghematan air 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi 

di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi  beberapa kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb). 
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2.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi awal terhadap 

Pembelajaran Sains di kelas V 

Ketr. Proses siswa yang akan 

dikembangkan 

Materi kurikulum & buku sumber 

 
Rencana  Tindakan 

 Menetapkan 

metode penelitian 

dan siklus tindakan 

 Siklus I: Fokus 

tindakan 1 

pembelajaran 1 

 Siklus II: Fokus 

tindakan 2 

pembelajaran 2 

 

Identifikiasi Masalah 

- perlu penggunaan metode 

eksperimen untuk 

meningkatkan 

keterampilan proses siswa 

- perlu ditetapkan 

keterampilan proses siswa 

dan metode yang tepat 

untuk tindakan awal. 

 

Pra tindakan  
Diskusi tentang 

as- pek  ket. 

proses siswa 

yang akan 

dijadikan fokus 

tindakan. 

Diskusi dengan  

observer tentang 

PTK dan metode 

Eksperimen 

 

Siklus 1 

Tindakan dan Refleksi 

Pembelajaran Siklus 1 

Observasi 

Terhadap tindakan 

pembelajaran 1 

 

Siklus II: 
Tindakan dan refleksi 

pembelajaran 2 

 

Hasil temuan dan 
rekomendasi bagi 

tindakan pembelajaran  2 

 

Analisis dan refleksi 

terhadap Siklus I 

 

Observasi pelaksanaan 
dan pengaruh tindakan 

pembelajaran 2 

 

Analisis dan Refleksi 

tindakan siklus II 

 

        SIKLUS III 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

DIHARAPKAN TERCAPAI 

(KETERAMPILAN PROSES MENINGKAT) 
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2.8 Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

Metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses pada pembelajaran 

IPA di kelas V SDN 1 Kedamaian Bandarlampung. 

 


