
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan bukan hanya memberikan  pengetahuan, nilai-nilai atau melatih 

ketrampilan saja. Tetapi pendidikan juga dapat berfungsi dalam mengembangkan 

secara potensial  dan  aktual yang telah  dimiliki  oleh  para peserta  didik, Dalam  

Undang-Undang  Nomor   20   Tahun  2007  tertera Tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa: 

“Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  

potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  

diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  ketrampilan  yang  

diperlukan  bagi  dirinya,  masyarakat,  bangsa maupun Negara”. 

Pendidikan dapat membantu  peserta  didik  dalam pengembangan dirinya sendiri, 

yaitu  pengembangan  semua  potensi yang dimiliki peserta didik,  kecakapan peserta, 

serta  karakteristik pribadinya ke arah yang lebih positif, baik bagi dirinya  maupun  

lingkungannya. Seperti yang dijelaskan pada ayat alquran surah al-mujadalah ayat 11 

yang berbunyi  

  

Artinya :”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11) 

IPA yaitu salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di Sekolah Dasar (SD). 

Siswa dapat mempelajari diri sendiri dan mempelajari alam sekitar dengan belajar 

IPA di sekolah. Oleh karena itu IPA bukanlah hanya suatu kumpulan pengetahuan 

atau materi dan teori saja, melainkan juga terdapat pula proses ilmiah dan 

pembentukan sikap ilmiah yang membentuk budi pekerti terhadap peserta didik. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya memperhatikan seluruh komponen-

komponen yang tergantung dalam IPA di sekolah dasar, salah satunya adalah 

mengembangkan keterampilan proses sains. 

 Keterampilan proses dasar sains dapat dikembangkan apabila siswa dapat aktif 

dan terampil mdalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut dapat dilihat disebabkan 

karena aktifitas pembelajaran yang dibuat oleh guru berupa practical work atau kerja 



praktik. Pada ajaran baru ini pemerintah telah memberlakukan kurikulum 2013 di 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran tematik integratif pada 

kurikulum 2013 bahwa mengharuskan setiap proses belajar mengajar menggunakan 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dan meciptakan 

pembelajran yang berkualitas. Adapun mata IPA bertujuan yang sudah tertera dalam 

kurikulum 2013 diganti dengan kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah 

mempelajari IPA. Menurut Permendikbud No. 64 Tahun 2013 mengenai Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menegah, Deskripsi Kompetensi mata pelajaran IPA SD pada 

kelas III-IV adalah sebagai berikut : 

1. Sikap Spiritual  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran  agama yang 

dianutnya 

2. Sikap Sosial :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman  guru, dan 

tetangganya 

3. Pengetahuan : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain 

4. Keterampilan :   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

Setelah memaparkan pengertian pembelajaran IPA, keterampilan IPA, serta 

tujuan IPA pada Kurikulum 2013, berdasarkan hasil observasi awal yang telah 

dilakukan pada Magang 2 diperoleh suatu informasi permasalahan bahwa 

pembelajaran IPA di kelas  V SD Negeri Cisaat pada saat itu, masih dititik beratkan 

hanya pada penguasaan konsep saja. Proses belajar di kelas V kurang adanya 

peningkatan keterampilan proses dasar sains pembelajaran peserta didik, dan hasil 

nilai yang diperoleh rendah terutama dalam pembelajaran IPA. Sedangkan pada 

sebelum hasil penelitian di kelas, saya melakukan observasi awal berupa, cara guru 

mengajar, media yang di gunakan dan RPP yang dilaksanakan. Pada metode sebagian 



besar guru menggunakan metode ceramah, demostrasi, tanya jawab tetapi hanya 

menggunakan media sederhana dan kurang menarik. Indikator pada mata pelajaran 

IPA di RPP yang dipakai hanya terfokus pada pengetahuan saja. Sedangkan mata 

pembelajaran IPA harus sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang sudah di 

cantukamkan Permendikbud No. 64 Tahun 2013.  

Adapun salah satu strategi yang alternatif yang dapat di implementasikan yaitu 

menerapkan metode eksperimen yang dapat mengembangkan keterampilan proses 

IPA dalam pembelajaran metode eksperimen yang dapat menjadikan suasana 

pembelajaran di dalam kelas terasa lebih menyenangkan dan membuat siswa 

terdorong sehingga siswa dapat lebih meningkatkan keterampilan proses dasar sains 

dalam belajar serta menciptakan pembelajaran yang kondusif. Metode eksperimen 

yaitu model pembelajaran yang dapat disarankan dalam peningkatan keterampilan 

proses dasar sains pada pemebelajaran IPA. Metode eksperimenini siswa dapat 

menempatkan dirinya sebagai subyek yang aktif baik secara fisik maupun mental 

dalam mempelajari IPA.  

B. Rumusan Masalah 

”Bagaimana penerapan pembelajaran tematik melalui metode eksperimen untuk 

meningkatkan keterampilan proses dasar sains di kelas V A SD Negeri Cisaat ?”.  

C. Tujuan Penelitian 

Meningkatkan keterampilan proses dasar sains pembelajaran siswa di kelas tinggi 

pada penerapan metode eksperimen 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Guru 

Memberikan informasi dan untuk meningkatkan keterampilan proses dasar sains 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi Siswa 

Materi pembelajaran IPA lebih menarik dan mudah diingat dan dijumpai secara 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Manfaat Praktis  



a. Bagi Guru   

Membantu meningkatkan proses pembelajaran di kelas, untuk meningkatkan 

keterampilan proses dasar sains  pada pembelajaran IPA dengan mudah dan 

efektif. 

b.  Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan proses dasar sains serta pengalaman belajar bagi 

siswa kelas V  terutama pada pembelajaran IPA. 

 

 


