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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

masyarakat era globalisasi ini. Pendidikan dapat membangun manusia yang 

berpengetahuan, bermoral dan bermartabat. Tanpa pendidikan manusia 

akan menjadi terbelakang dan sulit berkembang. Kini, setiap Negara 

memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

mulai dari penetapan jenjang pendidikan dan segala fasilitas yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan tersebut.  

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 118 mengenai 

pentingnya berpikir dan menghayati tentang segala sesuatu tanda 

kebesaran-Nya. Sebagai umat yang memiliki akal, tentulah kita harus 

meyakini akan kekuasaan Allah SWT dengan meyakini segala peristiwa 

menggunakan akal dan iman. 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata:’mengapa Allah 

tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-

Nya kepada kami?’ Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah 

mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya 

Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaaan Kami kepada kaum yang 

yakin”. 
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Melalui pendidikan akan mengasah akal pikiran yang digunakan 

untuk proses berpikir untuk mendapatkan sebuah pengetahuan mengenai 

fenomena dilingkungan sekitar. Berpikir adalah proses yang dinamis yang 

dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya (Suryabrata, 2015:55). Plato 

mengemukakan bahwa berpikir itu adalah berbicara dalam (dalam 

Suryabrata, 2015:56), dan dikemukakan dua kenyataan, yaitu: a) Bahwa 

berpikir itu adalah aktivitas, jadi subyek yang berpikir aktif, dan b) Bahwa 

aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan sensoris dan bukan motoris, 

walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu; berpikir itu mempergunakan 

abstraksi-abstraksi atau “ideas”. 

Menurut Bigot, dkk (Suryabrata, 2015:54) berpendapat bahwa 

tujuan berpikir adalah meletakan hubungan antara bagian-bagian 

pengetahuan kita. Bagian-bagian pengetahuan merupakan segala ilmu 

pengetahuan yang telah kita miliki dalam batas-batas tertentu. Proses 

berpikir ilmiah merupakan serangkaian proses berpikir dengan 

menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan dan 

mengembangkan pengetahuan. Berpikir ilmiah tidak hanya sekedar proses 

berpikir secara sistematis dan empiris, tetapi mampu menguasai suatu 

pengetahuan dan menerapkan dalam kehidupan nyata.  

Berdasarkan pendapat Suyomo, Suharto & Sujoko (dalam 

Wulandari, 2017:30) mengemukakan bahwa “Sains/Ilmu Pegetahuan Alam 

(IPA) adalah ilmu pengetahuan yang dibentuk melalui proses berpikir 

sistematik, empiris yang didasari dengan sikap keingintahuan (curiosity), 

keteguhan hati (courage), ketekunan (persistence) yang dilakukan oleh 

individu untuk menyingkap rahasia alam semesta”. Pembelajaran IPA dapat 

melatih siswa dalam proses berpikir ilmiah, sehingga dapat diketahui bahwa 

IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis dapat memunculkan proses berpikir ilmiah. Permendiknas No.21 

Tahun 2016 menjelaskan pentingnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di sekolah dasar adalah sebagai berikut: 1) Melalui IPA siswa dilatih 

menunjukan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis dan disiplin. 2) 
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Melalui IPA siswa dilatih mengajukan pertanyaan: apa, mengapa, dan 

bagaimana tentang alam sekitar, serta dapat melakukan pengamatan objek 

IPA dengan menggunakan panca indra dan dilatih menceritakan hasil 

pengamatan IPA dengan bahasa yang jelas. 

Pada dasarnya setiap siswa memiliki potensi dan pengalaman belajar 

yang berbeda-berbeda, maka dalam proses pembelajaran IPA merupakan 

upaya menumbuhkan kreativitas, potensi ranah kognitif, afektif dan ranah 

psikomotor. Pada penerapan pembelajaran IPA, guru berperan dalam 

memberikan fakta mengenai keterkaitan antara pengalaman siswa dengan 

pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran akan lebih aktif serta 

interaksi guru kepada siswa tidak hanya sebatas pemberi informasi dan 

penerima informasi saja, tetapi memberikan gambaran nyata dan langsung 

dirasakan oleh siswa yang akan membangun keterampilan berpikir siswa, 

terutama keterampilan berpikir ilmiah siswa. 

Dalam sebuah hasil studi, menyebutkan bahwa masalah yang 

dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan ialah masalah lemahnya 

pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah. Selama 

proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang berperan dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah. Kondisi ini juga dialami 

salah satu sekolah di Kota Sukabumi, dimana dalam proses seluruh 

pembelajaran siswa dilaksanakan di dalam ruangan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu pendidik kelas 5 pada sekolah tersebut 

menyebutkan bahwa keterampilan berpikir ilmiah siswa termasuk dalam 

kategori kurang terampil. Guru sudah dengan baik memberikan pendekatan 

untuk meningkatkan pembelajaran secara PAIKEM, tapi guru belum 

memberikan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan kegiatan mandiri 

dan membebaskan siswa untuk mengeskplor sendiri pengetahuannya. 

Keterampilan berpikir ilmiah di Indonesia dapat dikatakan dalam 

kondisi kritis. Menurut hasil penelitian PISA (The Programme for 

International Student Assessment) 2015, Indonesia berada pada urutan 62 

dari 70 negara di dunia. Maka dari itu, sistem pendidikan di Indonesia 
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beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikannya dalam persaingan global. Melalui 

pembelajaran IPA yang dilaksanakan di sekolah dasar, siswa akan dilatih 

untuk berpikir secara logis, ilmiah dan kritis melalui pengalaman belajar 

secara langsung berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Pembelajaran yang dilaksanakan belum sepenuhnya melibatkan 

aktivitas siswa, meskipun dalam kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini 

mengutamakan kegiatan aktif dari siswa itu sendiri serta mengaitkan 

pembelajaran dengan pengalaman. Namun kurangnya variasi pembelajaran, 

terpaku dalam metode tertentu, kurang memperhatikan pemahaman siswa 

dalam menerima informasi dan terpaku pada hasil belajar siswa tanpa 

mempertimbangkan proses pembelajaran siswa, akan tetap menghambat 

siswa menggunakan keterampilan berpikir ilmiahnya. 

Didukung hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti disalah satu 

sekolah dasar kelas 5 di Kota Sukabumi, berdasarkan data observasi yang 

diperoleh dalam proses pembelajaran, siswa yang mampu mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) hanya berkisar 45% atau sekitar 22 siswa dari 

jumlah siswa 41 orang sedangkan sisanya 55% atau sekitar 19 siswa masih 

belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Mayoritas nilai pada 

muatan IPA dan Matematika siswa tidak mencapai KKM. Pada hakikatnya 

pembelajaran IPA mengandung 3 aspek, IPA sebagai proses, IPA sebagai 

produk dan IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan salah satu 

karakter yang harus dimiliki oleh seorang ilmuan, karakter sikap ilmiah ini 

dapat dipelajari melalui pembelajaran IPA di sekolah.  

Keterampilan berpikir ilmiah termasuk ke dalam salah satu sikap 

ilmiah. Keterampilan siswa dalam berpikir ilmiah juga dikategorikan 

kurang terampil, sebab siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang 

berdasarkan text book, kurang dilatih dalam menyelesaikan soal-soal HOTS 

(High Order Thinking Skill). Siswa yang memiliki keterampilan berpikir 

ilmiah hanya sebagian kecil, sedangkan sebagian besar siswa hanya duduk 

pasif mendengarkan dan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh 
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guru, kurang memiliki antusias untuk berpartisipasi dan terlihat acuh. Hal 

ini dapat diakibatkan karena berbagai faktor, salah satunya ialah proses 

pembelajaran yang kurang melibatkan partisipasi siswa. Selain itu dalam 

suatu penelitian menyebutkan bahwa pendidikan sains/IPA harus ada 

keterkaitan antara mind dan kegiatan manipulasi untuk membantu siswa 

dalam memahami konsep yang sedang diajarkan. Sehingga alat indera 

difungsikan secara optimal.   

Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, peningkatan 

keterampilan berpikir ilmiah siswa tidak akan tercapai apabila pembelajaran 

yang dilaksanakan hanya berorientasi pada hasil belajar, dan tidak 

berorientasi pada proses pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran 

yang dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah siswa ialah pembelajaran 

yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan menstimulus 

siswa untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah melalui 

langkah-langkah belajar berbasis percobaan atau eksperimen terutama 

dalam pelajaran IPA.  

Salah satu metode yang dapat dipilih yaitu dengan menggunakan 

metode eksperimen. Menurut Sumaji (dalam Wirdawati, 2016:11) 

mengatakan bahwa langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan dalam 

eksperimen; 1) identifikasi masalah, 2) pemilihan masalah dan, 3) 

perumusan masalah. Kelebihan dari metode eksperimen menurut Syaiful 

(dalam Wirdawati, 2016:11) yaitu 1) membuat siswa lebih percaya diri atas 

kebenaran atau simpulan berdasarkan percobaannya sendiri dari pada hanya 

menerima kata guru atau buku, 2) siswa dapat mengembangkan sikap untuk 

studi eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi, 3) membina siswa 

untuk aktif atau terlibat dengan penemuan dari percobaannya yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan, 4) dapat menggunakan atau melaksanakan 

prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah serta memperkaya pengalaman 

dengan hal-hal yang bersifat objektif dan menghilangkan verbalisme, 5) 

hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan ini akan selalu siswa ingat.  
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir ilmiah dalam proses pembelajaran di sekolah dasar 

kelas tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan metode eksperimen dalam pembelajaran 

IPA di kelas tinggi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir ilmiah siswa melalui 

penerapan metode eksperimen? 

 

C. Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

tindakan kelas ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran IPA di kelas tinggi. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir ilmiah siswa 

melalui penerapan metode eksperimen. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penerapan metode eksperimen berorientasi pada pengalaman 

langsung siswa untuk memperoleh pemahaman berdasarkan analisis 

percobaan yang telah dilakukan. Memproses informasi dalam 

pembelajaran IPA, terlebih dahulu siswa melakukan identifikasi 
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permasalahan, merumuskan praduga atau hipotesis serta menyimpulkan 

hipotesis berdasarkan hasil pengamatan dan hasil percobaan. Dengan 

demikian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dilakukan dengan 

permasalahan fenomena yang nyata dengan diintegrasikan indikator 

keterampilan berpikir ilmiah dilandasi perkembangan kognitif dan 

psikomotor siswa di sekolah dasar. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi para guru, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan 

guna melakukan pembenahan serta koreksi diri bagi pengembangan 

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas profesinya dengan 

menerapkan metode eksperimen. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah siswa 

pada pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPA. 

 


