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BAB II 
 KAJIAN PUSTAKA 
1.1. Kajian Teori 
2.1.1.Pembelajaran IPA di SD  

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungan 
sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu mengutamakan peran siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga pembelajaran yang terjadi adalah 
pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA. Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat 
IPA sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu 
menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. 

Asy’ari, Muslicah (2006:25) memaparkan beberapa prinsip pembelajaran IPA di 
SD sebagai berikut: 
1. Empat Pilar Pendidikan Global 

Meliputi learning to know, learning to do, learning to be, learning to live 

together. Learning to know, artinya dengan meningkatkan interaksi siswa dengan 
lingkungan fisik dan sosialnya diharapkan siswa mampu membangun pemahaman 
dan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Learning to do, artinya pembelajaran IPA 
tidak hanya menjadikan siswa sebagai pendengar melainkan siswa diberdayakan 
agar mau dan mampu untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Learning to be, 
artinya dari hasil interaksi dengan lingkungan siswa diharapkan dapat membangun 
rasa percaya diri yang pada akhirnya membentuk jati dirinya. Learning to live 
together, artinya dengan adanya kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu 
akan membangun pemahaman sikap positif dan toleransi terhadap sesama. 

2. Prinsip Inkuiri 
Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA karena pada dasarnya 

anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, sedang alam sekitar penuh dengan fakta 
atau fenomena yang dapat merangsang siswa ingin tahu lebih banyak. 

Masnur Muslichah, dalam Istiqomah, Lailatul (2009:32) berpendapat bahwa 
inquiri diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan 
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bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan 
demikian, pengetahuan dan ketrampilan yang diperolah siswa tidak dari hasil 
mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang 
dihadapinya. 

3. Prinsip Konstruktivisme 
Dalam pembelajaran IPA sebaiknya guru dalam mengajar tidak memindahkan 

pengetahuan kepada siswa. Melainkan perlu dibangun oleh siswa dengan cara 
mengkaitkan pengetahuan awal yang mereka miliki dengan struktur kognitifnya. 

4. Prinsip Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, masyarakat). 
IPA memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi. 

5. Prinsip pemecahan masalah 
Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhadapan 

dengan berbagai macam masalah. Disisi lain, salah satu alat ukur kecerdasan siswa 
banyak ditentukan oleh kemampuannya siswa dalam memecahkan masalahnya 
sendiri. 

6. Prinsip pembelajaran bermuatan nilai 
Masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki nilai-nilai yang terpelihara dan 

perlu dihargai. Oleh karena itu, pembelajaran IPA perlu dilakukan secara bijaksana 
agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau kontradiksi nilai-nilai  
lingkungan sekitar. 

7. Prinsip Pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) 
Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran yang berorientasi 

pada siswa aktif untuk melakukan kegiatan baik aktif berfikir maupun kegiatan yang 
bersifat motorik. 

Ketujuh prinsip itu perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA yang 
kontekstual di SD. Hal ini bertujuan agar pembelajaran IPA lebih bermakna dan 
menyenangkan bagi siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa maksimal.  

 
2.1.2. Kreativitas Belajar 

Kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan 
akan perwujudan diri ( aktualisasi diri ) dan merupakan kebutuhan  paling tinggi bagi 
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manusia ( Maslow, dalam Munandar, 2009). Pada dasarnya setiap orang dilahirkan di 
dunia dengan memiliki potensi kreatif. Kreativitas dapat didefinisikan dan dipupuk 
melalui pendidikan yang tepat ( Munandar, 2009). 

Menurut NACCCE ( National Advisory Committee on Creative and Cultural 

Education) dalam Craff, 2005), kreativitas adalah aktivitas imaginative yang 
menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Selajutnya Feldman (dalam Craff, 2005) 
mendefinisikan kreativitas adalah “the achievement of something remarkable and new, 

something which transforms and changes a field of endeavor in a significant way… the 

kinds of thing that people do that change the world”. 

Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi 
baru, berdasarkan data, informasi atu unsure-unsur yang ada. Hasil yang diciptakan 
tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi jiga dapat berupa gabungan ( kombinasi ) dari hal-
hal yang sudah ada sebelumnya. Selain itu Csikszentmihalyi (dalam Clegg, 2008) 
menyatakan kreativitas sebagai suatu tindakan, idea tau produk yang mengganti 
sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. 

 
2.1.3. Metode Eksperimen  

Metode eksperimen (Experimental Method) adalah metode pemberian 
kesempatan kepada siswa perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 
proses atau ekperimen. Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2000) Metode eksperimen 
adalah suatu metode mengajar yang menggunakan alat tertentu dan dilakukan lebih 
dari satu kali. Misalnya di Laboratorium. Menurut Roestiyah (2001:80) Metode 
eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana siswa melakukan suatu eksperimen 
tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil eksperimennya, 
kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. 

Pembelajaran dengan metode eksperimen menurut Pelenbang (2003:82) 
meliputi tahap-tahap sebagai berikut : (1) percobaan awal, pembelajaran diawali dengan 
melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena 
alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi 
cara tumbuhan hijau membuat makanan yang akan dipelajari. (2) pengamatan, 
merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk 



8 
 

 
 

mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. (3) hipotesis awal, siswa dapat 
merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatan. (4) Verifikasi, 
kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan 
dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan hasil percobaan dan membuat 
simpulan, selajutnya dapat dilaporkan hasilnya. (5) aplikasi konsep, setelah siswa 
merumuskan dan menemukan konsep, hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. 
Kegiatan ini merupakan pemantapan konsep yang telah dipelajari. (6) Evaluasi 
merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Penerapan pembel;ajaran 
dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep. 
Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan, 
tulisan maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki 
kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh dan menerapkan 
konsep terkait dengan pokok bahasan. 

Metode eksperimen menurut Al Farisi (2005:2) adalah metode yang bertitik 
tolak dari suatu masalah yang hendak dipecahkan dan dalam prosedur kerjanya 
berpegang pada prinsip metode ilmiah. Metode eksperimen mempunyai kelebihan dan 
kekurangan sebagai berikut. 
1. Kelebihan dan kelemahan Metode eksperimen 

a. Kelebihan metode eksperimen 
1) Metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan eksperimennya sendiri daripada hanya menerima 
kata guru atau buku. 

2) Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 
(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi. 

3) Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-
terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil eksperimen yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. 

b. Kelemahan Metode Eksperimen 
1) Metode ini lebih sesuai untuk bidang-bidang sains dan teknologi. metode ini 

memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah 
diperoleh dan kadangkala mahal. 
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2) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan. 
3) Setiap eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan 

karena mungkin ada factor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan 
kemampuan atau pengendalian. 

2. Konsep Metode Eksperimen 
Agar penggunaan metode eksperimen itu efektif dan efisien, maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksprimen,mereka harus 

memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksprimen. 
b. Memberi penjelasan kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang 

akan dipergunakan dalam eksperimen, hal-hal yang harus dikontrol dengan 
ketat, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu dicatat. 

c. Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Bila 
perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan 
jalannya eksperimen. 

d. Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, 
mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:217) eksperimen(1) 
penemuan sesuatu; (2) usaha bendak berbuat atau melakukan sesuatu; (3) dalam 
keadaan ditemukan; (4) tempat dan sebagainya untuk eksperimen. Sedangkan 
langkah-langkah metode eksperimen: 
a. Menyiapkan alat dan bahan eksperimen. 
b. Guru memberi petunjuk yang jelas bagaimana melakukan eksperimen. 
c. Siswa melakukan eksperimen. 
d. Siswa mencatat dari apa yang dilihat. 
e. Membuat kesimpulan. 
f. Penerapan. 

  g. Pengumpulan peralatan. 
2.1.4. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut Tri Anni 
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(2004: 4), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah 
mengalami aktifitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 
tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu apabila 
pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan prilaku di 
peroleh adalah berupa penguasaan konsep. 

 Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar 
setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan 
pembelajaran merupakan deskripsi tentang produk yang menunjukan belajar telah 
terjadi, Gerlach dan Ely, 1980 ( dalam Cathariana Tri Arini, 2005 : 4 ) 

Bloom (dalam Sardiman 2003:23) mengemukaan kemampuan sebagai hasil 
belajar, terdiri dalam tiga kemampuan yaitu : 
a. Kemampuan kognitif, yaitu kemampuan dalam mengingat materi yang telah 

dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensi. 
b. Kemampuan afektif, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sikap kejiwaan 

seperti kecenderungan akan minat dan motivasi. 
c. Kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan 

fisik. 
Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang melalui 

penguatan (reinforcement), sehingga terjadi perubahan yang bersifat permanen dan 
persisten pada dirinya sebagai hasil pengalaman (Learning is a change of behaviour as 

a result of experience), demikian pendapat John Dewey, salah seorang ahli pendidikan 
Amerika Serikat dari aliran Behavioural Approach. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 
kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia 
menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 
pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

 
2.2. Kerangka Berpikir 

Salah satu penyebab rendahnya nilai murid pada mata pelajaran tertentu 
umumnya sangat dipengaruhi oleh ketidaktepatan metode pembelajaran yang digunakan 
guru sehingga rasa jenuh, kurang aktif,dan kurang antusias untuk belajar timbul pada diri 
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siswa, terlebih lagi dalam mata pelajaran IPA yang sangat membutuhkan pemahaman 
mendalam dan bukan sekedar menghafal untuk dapat memahami sari pelajaran yang 
diajarkan, hal ini berujung pada hasil belajar siswa yang rendah. Berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat bahwa permasalahan tersebut 
juga ditemukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Trimulyo 01. Sehingga diperlukan suatu 
pembelajaran yang lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 
mengembangkan potensi dan wawasannya dalam kreativitas belajar, dan yang 
dimaksudkan dalam hal ini adalah pembelajaran dengan metode eksperimen. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus dapat melibatkan siswa. Pembelajaran 
lebih bermakna jika ada peran aktif siswa yang ditunjang dengan kemampuan dan 
keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. 
Siswa akan merasa tertarik dan memusatkan perhatian terhadap materi pembelajaran jika 
terdapat alat peraga dan media pembelajaran yang menarik. Dengan tumbuhnya minat 
belajar siswa, membuat siswa tidak cepat bosan dan belajar dengan senang. Selain itu 
dapat membuat siswa lebih kreatif dan berani mengemukakan argumennya. Dengan 
menerapkan metode Eksperimen diharapkan dapat mengatasi masalah pembelajaran 
IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan pada siswa  kelas 5 SD Negeri 
Trimulyo 01 kecamatan Juwana kabupaten Pati. 

 
2.3. Hipotesis Tindakan 

Dengan menggunakan metode eksperimen diharapkan dapat meningkatkan  
hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan pada siswa kelas 5 
SD Negeri Trimulyo 01 Kecamatan Juwana kabupaten Pati. 

 
2.4. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arista dengan judul Peningkatan kreativitas hasil 
belajar matematika melalui metode eksperimen pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Larangan Wetan kecamatan Tambakromo kabupaten Pati tahun 2012, dengan hasil 
terakhir pada siklus II dari 17 siswa semua tuntas atau 100 % dengan nilai 71 sampai 
dengan 80 ada 4 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 ada 9 siswa dan nilai 91 sampai 
dengan 100 ada 4 siswa 
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2. Penelitian yang dilakukan Agus Herian dengan judul Peningkatan hasil belajar IPA 
melalui metode eksperimen pada siswa kelas 4 SD Negeri Bendar kecamatan Juwana 
kabupaten Pati tahun 2012, dengan hasil pada siklus II dari 33 siswa yang tuntas 
dengan nilai di atas 75 ada 31 siswa atau 93,9 % dan 2 siswa atau 6,1 % belum tuntas 
dan nilai rata-rata 87 den dengan rincian nilai sebagai berikut: nilai 51 sampai dengan 
60 ada 1 siswa, nilai 61 sampai dengan 70 ada 1 siswa , nilai 71 sampai dengan 80 
ada 1 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 ada 5 siswa, nilai 91 sampai dengan 100 ada 
10 siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


