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 In grade V of SD Negeri No.154 / X Pasar Putih, the learning process of 

science learning activities has not fully applied the right method, so the material 

presented is not so comprehended by the students. Learning method or learning model 

is the way that teachers use when teaching to help clarify the subject matter delivered 

and prevent verbalism in students. By bringing or using interesting objects, students will 

be more interested to follow the learning. However, because teachers do not use 

interesting learning methods, the students have less interest in following the learning of 

Natural Sciences. 

 The aim of this research is to improve the observation capability on the 

material of living organism by using experimental method in class V SD Negeri No.154 

/ X Pasir Putih. 

 This research is a Classroom Action Reasearch study, with its main 

characteristic being repetitive actions and the main method is self-reflection aimed at 

improving learning. From the analysis of the results of this study from cycle 1 to cycle 

2, that by applying experimental methods on science learning material characteristics of 

living creatures in class V SD Negeri 154 / X Pasir Putih can overcome problems and 

obstacles in learning, teachers must keep supervising students And forming 

heterogeneous learning groups as well as the approach and use of learning models in 

teaching and learning, so that it can improve observing skills and student learning 

outcomes, 

 Using experimental methods can improve students' observation skills and 

learning outcomes in science learning on materials of living creatures in Grade V of SD 

Negeri 154 / X Pasir Putih. Student observation skills through the application of 

experimental methods reached an average of 63.1% (sufficient criteria) in cycle 1, then 
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with the teacher making improvements can increase the observing skills to 78.6% (good 

criterion). Students' learning outcomes from the first cycle test (Evaluation) reached an 

average of 55% (less), then teachers made improvements in cycle 2 so that learning 

outcomes increased with an average of 76% (good) 
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I   PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia membawa perubahan 

di seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, 

informasi, dan sebagainya. Di satu sisi perubahan itu membawa manfaat bagi manusia, 

namun di sisi lain hal itu menjadikan pemicu persaingan di era global. Hal ini 

mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu 

dapat dipecahkan melalui peningkatan sumber daya manusia yang tangguh, sehingga 

Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. 

Perkembangan cara berpikir pada manusia menyebabkan rasa ingin tahu terhadap 

segala yang ada di alam semesta ini semakin berkembang. Manusia tidak akan memiliki 

rasa puas terhadap rasa ingin tahunya, merekaingin selalu menambah pengetahuannya 

(Aly, 2011:2). Dengan akal yang dimiliki manusia, semua pengetahuan dapat 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi yang disimpan dan 

diajarkan kepada generasi berikutnya ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat 

itu membuat pengetahuan terus bertambah dan berkembang. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis yang didasarkan pada penyelidikan dan interpretasi terhadap peristiwa-

peristiwa atau gejala alam melalui metode dan sikap ilmiah. Ilmu ini terus berkembang, 

bertambah luas, dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan 

baru. 

Trianto (2010:153) mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan. Dari pendapat Trianto tersebut 

maka dapat diketahui bahwa pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar mampu alam sekitar. Pembelajaran 

IPA diarahkan pada kegiatan berbasis siswa aktif dan penemuan pengetahuan sendiri, 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

Samatowa (2006:13) berpendapat dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

mengharuskan para guru untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan 

keahlian. Setiap guru harus memahami alasan mengapa suatu mata pelajaran perlu 

diajarkan di sekolah, guru harus tahu benar kegunaan-kegunaan apa yang dapat 

diperoleh dari pelajaran IPA. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Naim (2009: 94), 

guru inspiratif akan selalu memberikan perspektif pencerahan kepada para siswanya. 

Mereka tidak sekadar mengajar sebagai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam 

kurikulum, tetapi juga senantiasa berusaha secara maksimal untuk mengembangkan 

potensi, wawasan, cara pandang, dan orientasi hidup siswa-siswanya. 

Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru yang 

rofesional tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran IPA. Seorang guru harus bisa 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran bisa 

berjalan dengan efektif dan efisien. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan agar siswa tidak merasa bosan, 

terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Hal ini berlaku untuk semua mata 

pelajaran, tidak terkecuali pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Akan tetapi pada kenyataannya di kelas V SD Negeri No.154/X Pasar Putih, pada 

1 
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proses pembelajaran IPA kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan metode 

yang tepat, sehingga materi yang disampaikan tidak begitu dipahami oleh siswa. 

Metode pembelajaran atau model  pembelajaran adalah cara yang digunakan guru ketika 

mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan serta 

mencegah verbalisme pada siswa. Dengan membawa atau menggunakan obyek yang 

menarik, siswa akan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran. Namun karena guru 

tidak menggunakan metode pembelajaran yang menarik, maka siswa kurang memiliki 

minat mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat IPA 
 

2.1.1 IPA sebagai Produk  

 

Menurut Sarkim (Bundu, 2006:11), IPA sebagai produk berisi prinsip-prinsip, 

hukum-hukum, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam dan 

berbagai fenomena yang terjadi di dalamya. Sementara itu Patta Bundu sendiri 

mengungkapkan bahwa IPA sebagai disiplin disebut produk IPA karena isinya 

merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan 

dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prisip, dan teori-teori IPA. Hal serupa 

juga diungkapkan oleh Iskandar (1996/1997:2) menurutnya IPA merupakan kumpulan 

hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama 

berabad-abad. Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori IPA. Jika ditelaah lebih mendalam maka fakta-fakta hasil 

kegiatan empirik dalam IPA sedangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori-teori 

dalam IPA merupakan hasil dari kegiatan analitik. 

Asy’ari (2006:9) berpendapat bahwaIPA sebagai produk merupakan kumpulan 

pengetahuan yang tersusun dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, hukum dan 

teori.Pendapat lain mengenai IPA sebagai produk diungkapkan oleh Sulistyorini 

(2007:9), menurutnya IPA sebagi produk merupakan hasil akumulasi hasil upaya para 

perintis IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. 

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa IPA 

sebagai produk merupakan hasil pengetahuan yang didapat melalui proses yang 

sistematis berupa fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil-hasil pengetahuan inilah yang sampai 

sekarang diajarkan kepada semua manusia, tidak terkecuali diajarkan kepada siswa di 

sekolah. 

 

2.1.2 IPA sebagai Proses  

Bundu (2006:12-13) berpendapat bahwa IPA sebagai proses bisa disebut juga 

dengan keterampilan proses IPA (science process skills) atau disingkat dengan proses 

IPA. Proses IPA merupakan sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam 

dengan cara-cara tertentu guna memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu sendiri. 

Melalui keterampilan proses siswa dapat mempelajari IPA sesuai dengan apa yang para 

ahli IPA lakukan. Hasil belajar IPA melalui proses IPA akan menghasilkan kesan yang 
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lama, tidak mudah dilupakan, dan akan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai suatu proses, IPA merupakan cara kerja, cara berpikir dan cara 

memecahkan suatu masalah, sehingga meliputi kegiatan bagaimana mengumpulkan 

data, menghubungkan fakta satu dengan yang lain, menginterpretasi data dan menarik 

kesimpulan (Asy’ari, 2006:12). 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Carin dan Sund (Samatowa, 2011:20), 

proses IPA meliputi pengamatan, membuat hipotesis, merancang dan melakukan 

percobaan, mengukur dan proses-proses pemahaman pada aspek alam yang lainnya. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Iskandar (2002:4), ia berpendapat bahwa IPA 

tidak dapat dipisahkan dari metode-metode penelitian yang bersifat ilmiah. Memahami 

IPA tidak hanya sekadar mengetahui fakta-fakta dalam IPA saja, tetapi juga harus 

memahami prosesnya. Memahami proses IPA harus memahami bagaimana 

mengumpulkan fakta-fakta dan memahami bagaimana menghubungkan fakta-fakta 

tersebut agar bisa menginterpretasikannya. Para ilmuan menggunakan berbagai 

prosedur empirik dan prosedur analitik dalam usaha mereka untuk memahami alam 

semesta ini. Prosedur-prosedur tersebut disebut dengan proses ilmiah atau proses IPA. 

Sejalan dengan hal itu Sulistyorini (2007:9) mengungkapkan bahwa IPA sebagai proses 

merupakan proses untuk mendapatkan IPA melalui metode ilmiah yang meliputi 

observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, 

merencanakan dan melaksanakan penelitian, inferensi, aplikasi, dan komunikasi. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPA sebagai 

proses merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 

pengetahuan melalui sebuah proses yang panjang dan berjenjang. Tindakan atau 

langkah-langkah itu bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses itu 

disebut dengan keterampilan proses, yang meliputi mengamati, mengelompokkan, 

mengukur, mengkomunikasikan, meramalkan atau menyusun hipotesis, dan 

menyimpulkan. 

 

2.1.3 IPA sebagai Sikap Ilmiah  

Menurut Bundu (2006: 13) aspek ketiga dari IPA adalah sikap sains atau sering 

disebut dengan sikap ilmiah atau sikap keilmuan. Dalam hal ini perlu dibedakan antara 

sikap sains (sikap ilmiah) dengan sikap terhadap sains. Meskipun kedua konsep ini 

mempunyai hubungan, tetapi terdapat penekanan yang berbeda. Sikap terhadap sains 

adalah kecenderungan pada rasa senang atau tidak senang terhadap sains. Sedangkan 

sikap sains (sikap ilmiah) adalah sikap yang dimiliki para ilmuwan dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan baru. Sikap-sikap tersebut antara lain objektif terhadap 

fakta, hati-hati, bertanggung jawab, berhati terbuka, selalu ingin meneliti, dan 

sebagainya. Sedangkan Carin dan Sund (Samatowa, 2011:20) berpendapat bahwa sikap 

ilmiah meliputi mempercayai, menghargai, menanggapi, menerima, dan sebagainya. 

Dalam melakukan proses IPA agar menghasilkan produk yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya perlu dilandasi dengan sikap yang ilmiah. 

Beberapa kriteria yang termasuk sikap ilmiah utama dalam berproses IPA adalah 

sebagai berikut. (Asy’ari, 2006:20) 

a) Objektif, artinya mengungkapkan apa adanya, tanpa ada unsur subjektifitas.  

b) Teliti, artinya cermat dalam melakukan observasi atau pengukuran.  

c) Terbuka, artinya bersedia menerima atau mempertimbangkan pendapat atau hasil 

penemuan orang lain yang secara keilmuan benar.  

d) Kritis, artinya selalu ingin menyelidiki masalah-masalah yang ada.  
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e) Tak mudah putus asa, artinya selalu antusias untuk melakukan penelitian  

walaupun sudah banyak mengalami kegagalan dan masalah. 

Berdasarkan gagasan-gagasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IPA 

sebagai sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang diharapkan dapat muncul di dalam diri 

peserta didik saat dan setelah mempelajari IPA. Sikap-sikap itu antara lain objektif, 

teliti, terbuka, kritis, menghargai pendapat orang lain, dan tak mudah putus asa. 

 

2.1.4 IPA di Sekolah Dasar  

Asy’ary (2006:7) berpendapat bahwa IPA adalah pengetahuan manusia tentang 

alam yang diperoleh dengan cara yang terkontrol. Penjelasan ini mengandung makna 

bahwa IPA kecuali sebagai produk pengetahuan manusia juga sebagai proses yaitu 

bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Hal ini dipertegas lagi oleh Fisher 

(Nugraha, 2005:3), menurutnya IPA sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang 

diperoleh dengan menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan 

dengan penuh ketelitian. Hal itu berarti IPA diperoleh dengan menempuh langkah-

langkah pengamatan yang sistematis dan memerlukan ketelitian.  

Conant (Samatowa, 2011:1) mengartikan IPA sebagai suatu deretan konsep serta 

skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil 

eksperimen dan observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih 

lanjut.Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Slamet Suyanto (2005: 83) bahwa 

kegiatan IPA memungkinkan anak melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda, baik 

benda hidup maupun benda tak hidup  

yang ada di sekitarnya. Anak belajar menemukan gejala benda dan gejala peristiwa dari 

benda-benda tersebut. 

Bundu (2006: 11-13) mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam mencakup 

tiga hal yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. 

IPA sebagai produk keilmuan yang mencakup konsep-konsep, hukum-hukum, dan 

teori-teori yang dikembangkan sebagai pemenuhan rasa ingin tahu manusia, dan juga 

untuk keperluan praktis manusia. Proses IPA adalah sejumlah keterampilan untuk 

mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan 

pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan keterampilan proses, siswa dapat mempelajari 

IPA sesuai dengan apa yang para ahli IPA lakukan, yakni melalui pengamatan, 

klasifikasi, inferensi, merumuskan hipotesis, dan melakukan eksperimen. Sikap sains 

atau sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki para ilmuwan dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan baru, misalnya objektif terhadap fakta, hati-hati, 

bertanggung jawab, berhati terbuka, selalu ingin meneliti, dan sebagainya. 

 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IPA 

merupakan suatu pengetahuan tentang alam sekitar yang berisi fakta-fakta, teori-teori, 

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang sudah diuji kebenarannya. IPA didapat dari 

pengamatan, penemuan, studi, dan pengalaman dari manusia mengenai peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam. IPA terdiri dari tiga komponen yaitu IPA sebagai proses, 

produk, dan sikap ilmiah. 

Konsep pembelajaran menurut Corey (Sagala, 2011:61) adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut 

serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari 

pendidikan.Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
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dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Dari uraian tersebut 

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi pendidik 

dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu usaha 

sadar dari pendidik untuk membuat peserta didik bisa merubah sikap dan menambah 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam 

masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting. Struktur kognitif anak tidak 

dapat dibandingkan dengan struktur kognitif ilmuwan. Anak perlu dilatih dan diberi 

kesempatan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan dan dapat berpikir serta 

bertindak secara ilmiah. 

Menurut Sulistyorini (2007:8), pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan 

anak secara penuh (active learning) dengan cara guru dapat merealisasikan 

pembelajaran yang mampu memberi kesempatan pada anak didik untuk melakukan 

keterampilan proses IPA. Menurut De Vito, et al. (Samatowa, 2006:146), pembelajaran 

IPA yang baik mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, membangun 

rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya, membangun 

keterampilan yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA 

menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992/1993: 6), dengan mempelajari IPA siswa 

sekolah dasar diharapkan mampu memiliki sikap-sikap di bawah ini. 

 

a) Memahami alam sekitarnya, meliputi benda-benda alam dan buatan manusia serta 

konsep-konsep IPA yang terkandung di dalamnya;  

 

b) Memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu, khususnya IPA, berupa 

keterampilan proses atau metode ilmiah yang sederhana;  

 

c) Memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitarnya dan memecahkan masalah 

yang dihadapinya serta menyadari kebesaran penciptanya;  

 

d) Memiliki  bekal  pengetahuan  dasar  yang  diperlukan  untuk  melanjutkan  

 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Tujuan pendidikan IPA di Sekolah Dasar berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

 

a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.  

 

b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan teknologi, dan 

masyarakat.  
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d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

 

e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memlihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam.  

 

f) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

 

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa setelah mempelajari IPA, peserta didik mampu bertindak rasional dan berpikir 

kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Selain itu 

juga peserta didik diharapkan mampu menguasai dan mengembangkan keterampilan 

proses untuk memnyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Keterampilan-keterampilan 

dan pengatahuan IPA yang diberikan kepada siswa SD disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan usia dan karakteristik siswa SD. Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

dengan mudah menerapkannya dalam 

 

kehidupan sehari-hari siswa. 

 

2.2 Kemampuan Mengamati  

 

Samatowa (2011:94) berpendapat bahwa mengamati merupakan keterampilan 

dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan penyelidikan ilmiah (the 

basic of all scientific inquiry is observation), tidak terkecuali harus dimiliki oleh peserta 

didik. Proses mengamati dapat dilakukan dengan menggunakan indera kita, tetapi jika 

objek tidak bisa diamati dengan indera maka bisa dengan alat bantu misalnya 

termometer, timbangan, penggaris, atau mikroskop. Keterampilan mengamati memiliki 

beberapa indikator, antara lain: 

 

1. menggunakan alat indera sesuai dengan objek yang diamati,  

2. menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diamati,  

3. mengumpulkan fakta yang relevan dan memadai berdasarkan hasil pengamatan,  

4. mengenali perbedaan dan persamaan objek atau kejadian,  

5. mengenali urutan kejadian, dan  

6. mengamati suatu objek atau kejadian secara detail, dan  

7. menghitung objek yang diamati.  

 

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Bundu (2006: 87-89), menurutnya 

observasi atau mengamati adalah keterampilan proses dasar IPA yang sangat penting 

untuk mengenal dunia luar yang menakjubkan. Manusia mengamati setiap objek dan 

fenomena alam melalui panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, 

dan peraba. Informasi yang diperoleh akan mengarah pada sikap ingin tahu, munculnya 

pertanyaan, dan menafsirkan tentang lingkungan sekitar, yang akan mendorong anak 

untuk menginvestigasi lebih mendalam. Keterampilan mengamati sangat penting untuk 

dikuasai demi pengembangan keterampilan proses yang lainnya. Kegiatan mengamati 
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mencakup menggunakan semua alat indera, deskripsi kualitatif (warna, bau, rasa, dan 

lain-lain) dan kuantitatif (panjang, luas, suhu, dan lain-lain), dan mengamati perubahan. 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992/1993: 52) observasi atau mengamati 

merupakan keterampilan menggunakan semua panca indera untuk memperoleh data dan 

informasi. Melalui keterampilan mengamati diharapkan siswa dapat menggunakan 

panca inderanya dengan benar dan aman untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan 

pengamatannya. Dalam melakukan pengamatan, siswa diminta untuk melakukannya 

dengan secermat mungkin agar data yang diperoleh valid. Keterampilan mengamati 

merupakan keterampilan yang paling penting dari semua jenjang keterampilan proses, 

karena kebenaran pengetahuan yang didapat bergantung pada kebenaran dan 

kecermatan hasil observasi atau pengamatan. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Saputro, dkk (2000:156-157), menurutnya 

mengamati adalah keterampilan mengumpulkan informasi melalui penerapan dengan 

indera seperti melihat, mendengar, merasa, meraba, mencicipi, mengecap, menyimak, 

mengukur, dan membaca. Mengamati memiliki dua indikator yaitu, mengumpulkan 

fakta yang relevan dan memadai, dan menggunakan sebanyak mungkin indera. 

Sementara itu Rustaman (2005:78), berpendapat bahwa indikator mengamati adalah 

menggunakan banyak indera dan mengumpulkan fakta yang relevan secara runtut. 

Pengamatan dilakukan menggunakan indera-indera yang dimiliki oleh manusia, 

yaitu indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan pembauan. Beberapa 

perilaku yang dikerjakan siswa pada saat pengamatan antara lain: (1) penggunaan 

indera-indera tidak hanya penglihatan, (2) pengorganisasian objek-objek menurut satu 

sifat tertentu, (3) mengidentifikasi banyak sifat, (4) melakukan pengamatan kuantitatif, 

dan (5) melakukan pengamatan kualitatif. (Trianto, 2010:144). 

Mengamati memiliki dua sifat utama, yakni sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. 

Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam pelaksanaannya hanya menggunakan 

pancaindera untuk memperoleh informasi. Contoh kegiatan mengamati yang bersifat 

kualitatif ialah menentukan warna (penglihatan), mengenali suara jangkrik 

(pendengaran), membandingkan rasa manis gula dengan sakarin (pengecap), 

menentukan kasar halus objek (perabaan), membedakan bau jahe dan bau lengkuas 

(penciuman). Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam mengamati tidak hanya 

menggunakan alat indera, tetapi juga dengan 

menggunakan peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. Contoh 

kegiatan mengamati yang bersifat kuantitatif adalah menghitung luas ruangan kelas 

dengan satuan tegel atau ubin, menentukan suhu air dengan menggunakan termometer, 

membedakan luas daerah satu dengan lainnya, dan kegiatan yang sejenis (Dimyati dan 

Mudjiono, 2002: 142). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa karena 

mengamati merupakan keterampilan dasar dalam keterampilan proses IPA. Jika siswa 

mampu mengamati dengan baik, maka keterampilan proses yang lain juga akan 

berkembang dengan baik. Mengamati melibatkan semua panca indera meliputi 

penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap. Jika objek yang diamati 

tidak bisa diamati dengan indera saja, maka memerlukan alat bantu seperti penggaris, 

timbangan, termometer, atau mikroskop. Mengamati memiliki indikator-indikator 

tertentu yang mencakup, 

 

 

1) menggunakan alat indera sesuai dengan objek yang diamati,  
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2) menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diamati,  

3) mengumpulkan fakta yang relevan dan memadai berdasarkan hasil pengamatan,  

4) mengenali perbedaan dan persamaan objek atau kejadian,  

5) mengenali urutan kejadian, dan  

6) mengamati suatu objek atau kejadian secara detail, dan  

7) menghitung objek yang diamati.  

 

2.3 Metode Eksperimen dalam Pembelajaran IPA 

2.3.1 Pengertian Metode Eksperimen 
Proses belajar dan mengajar yang efektif memerlukan penggunaan strategi, 

metode dan metode pembelajaran pembelajaran yang tepat. "metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilaksanakan untuk mengadakan interaksi belajar 

mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran" (Suharjo, 2006 : 89). 

Metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan 

aktifitas dan kreatifitas peserta didik. Di dalam pembeljaran IPA banyak metode-

metode yang digunakan salah satu di antaranya adalah metode eksperimen. 

Schonher (1996) yang dikutip oleh Palendeng (2003:81) menyatakan metode 

eksperimen adalah metode yang sesuai untuk pembelajaran IPA (Sains), karena metode 

eksperiemn mampu memberikan kondisi belajar yang tepat mengemabngkan 

kemampuan berfikir dan kreatifitas secara optimal. Siswa diberi kesempatan untuk 

menyusun sendiri konsep-konsep dalam struktur kognitifnya, selanjutnya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupannya. 

Berdasarkan hasil penemuan Fauzi (dalam Herawati, 2006:11-12) metode 

eksperimen dalam pembelajaran IPA mempunyai 3 manfaat, antara lain : 1) Mendorong 

siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan inovatif dengan bekal konsep yang sudah 

diajarkan. 2) Menuntun siswa melakukan pengamatan, melakukan penafsiran dan 

dugaan terahdap data. 3) Memandu siswa menemukan sendiri suatu kaidah, aturan atau 

hokum alam yang sering diapkai dalam pembahasan IPA. 

Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen (percobaan) ini 

siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri 

tentang suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. 

Dengan demikian siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari tahu suatu 

kebenaran, atau mencoba mencari data baru yang diperlukannya, mengolah sendiri, 

membuktikan suatu hokum atau aidil, dan menarik kesimpulan atau proses yang 

dialaminya. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif Piaget, siswa berada pada tahap 

operasionalkonkret. Oleh karena itu siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep 

melalui peristiwa nyata. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Reasearch), dengan ciri utamanya adalah adanya tindakan yang berulang dan metode 

utamanya adalah refleksi diri yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. 

Menurut Kunandar (2008:45), penelitian tindakan kelas memiliki pengertian sebagai 

suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan jalan merancang, 

melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran dikelas melalui 

suatu tindakan dan dalam suatu siklus. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 154/X Pasir Putih yang 

berjumlah 28 siswa, dengan rincian 20 laki-laki, 8 perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, sedangkan objek dalam 

penelitian ini mencakup pemahaman belajar siswa pada bidang studi  IPA kelas V. 

 

3.3 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. 

Arikunto (2006:16) mengemukakan model yang didasarkan atas konsep pokok bahwa 

penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan 

langkah-langkah pelaksanaan PTK, yaiutu:  (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, 

(3) observasi / pengamatan, (4) evaluasi dan (5) refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Perencanaan 

Rencana tindakan disusun agar pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berhasil secara optimal. 

Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan yang meliputi : 

a) Membuat rencana pelaksaan pembelajaran (RPP) untuk tiap siklus dengan 

Perencanaan (Planning) 

Tindakan (Acting) 

Observasi (Observing) 

Refleksi (Reflecting) 

Gambar 3.1 Model Siklus PTK Kemis & Taggart (Ekawarna,2009:16) 
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metode eksperimen pada kompetensi dasar mengenal ciri-ciri mahkluk hidup. 

yang meliputi langkah pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan 

penutup. Rencana pembelajaran untuk siklus disempurnakan berdasarkan hasil 

refleksi yang dilakukan bersama antara pelaku tindakan dengan pengamat (Guru 

kelas). 

b) Menetapkan materi bahan ajar yang disusun untuk sembilan kali pertemuan 

c) Menyusun skenario pembelajaran 

d) Menyusun alat evaluasi berupa lembar observasi penilaian aspek keterampilan 

da sikap untuk mengetahui respon dan hasil unjuk kerja siswa kelas V SD 

Negeri 154/X Pasir Putih. Naskah yang disiapkan adalah tiga naskah untuk tiga 

siklus 

 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah berupa pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran 

di kelas ini merupakan kegiatan inti dari penelitian tindakan kelas. Tindakan 

dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan tindakan pada siklus  adalah 

: 

1) Kegiatan Awal 

a) Orientasi, berupa pembukaan dan pemberian salam serta mengabsen siswa 

b) Apersepsi, guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ciri-ciri 

mahkluk hidup untuk memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan mengenai 

ciri-ciri mahkluk hidup, yang mereka ketahui. 

c) Guru memberikan motivasi dengan memperlihatkan gambar yang akan 

digunakan dalam mengetahui ciri-ciri mahkluk hidup. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

1. Persiapan eksperimen 

 Persiapan eksperimen yang matang mutlak diperlukan untuk mengadakan 

sesuatu eksperimen yang perlu dipersiapkan antara lain : 

a) Menetapkan tujuan eksperimen  

b) Mempersiapkan berbagai alat atau bahan yang diperlukan  

c) Mempersiapkan tempat eksperiemen 

d) Mempertimbnagkan tujuan siswa dengan alat-alat yang diperlukan dengan tempat 

eksperiemen 

e) Memepersiapkan soal keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau 

menghindarkan resiko berbahaya atau merugikan  

f) Memperhatikan soal disiplin atau tata tertib, terutama dalam menjaga peralatan 

dan bahan yang akan digunakan 

g) Memberikan penjelasan tentang apa yang harus diperhatikan dan tahapan-tahapan 

yang mesti dilakukan siswa, termasuk yang dilarang atau yang membahayakan.  

2. Pelaksanaan eksperimen 

 Setelah semua   dipersiapkan,   termasuk   apa   yang   seharusnya dilakukan  

siswa  dalam  mengadakan  eksperiemen,  kegiatan  selanjutnya: 

a. Siswa memulai percobaan  

Pada waktu percobaan yang dilakukan siswa, guru memperhatikan apabila perlu, 

mendekati untuk mengamati proses percobaan yang dilakukan siswa atau 
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mendiskusikan gejala-gejala yang dikemukakan siswa serta memberikan 

dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa.  

b. Selam proses berjalan, guru hendaknya memperhatikan situasi secara 

keseluruhan.  

a) Kegiatan Akhir 

Setelah eksperimen dilakukan siswa, kegiatan-kegiatan selanjutnya antara lain: 

a. Meminta siswa mengumpulkan laporan eksperimen siswa untuk diperiksa guru. 

b. Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama eksperimen.  

c. Memeriksa dan menyimpan kembali segala peralatan yang digunakan dengan 

membersihkannya terlebih dahulu 

 

3.3.3 Observasi / Pengamatan 

 Dalam tahap observasi kegiatan observer adalah melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan guru mengajar di kelas dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Proses 

observasi dilakukan sejak awal hingga akhir pembelajaran. Berikut adalah tabel  lembar 

observasi guru dan siswa 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan penelitian mengenai  Meningkatkan Hasil Belajar siswa pada Metode 

eksperimen dalam Pembelajaran IPA dalam Materi Ciri-ciri mahkluk hidup  di Kelas V 

di SD Negeri 154/X Pasir Putih dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan 

mengamati belajar siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada materi ciri-

ciri mahkluk hidup  di kelas V SD Negeri 154/X Pasir Putih. Keterampilan 

pengamatan siswa melalui penerapan metode eksperimen mencapai rata-rata 63,1% 

(kriteria cukup) pada siklus 1, kemudian dengan guru melakukan perbaikan dapat 

meningkat keterampilan mengamati menjadi 78,6% (kriteria baik). Hasil belajar 

siswa dari tes (Evaluasi) siklus I mencapai rata-rata sebesar 55%(kurang), kemudian 

guru melakukan perbaikan pada siklus 2 sehingga hasil belajar meningkat dengan 

rata-rata 76% (baik)  

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Keberhasilan penerapan metode eksperimen sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan keterampilan mengamati dan hasil belajar IPA pada materi ciri-ciri 

mahkluk hidup  di kelas V SD Negeri 154/X Pasir Putih dapat digunakan menjadi dasar 

bagi peneliti untuk memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Guru dapat menerapkan metode eksperimen sebagai metode pembelajaran dalam 

menyampaikan materi mata pelajaran IPA yang membutuhkan pemahaman yang 

baik untuk siswa kelas V SD Negeri 154/X Pasir Putih. 

2. Bagi Kepala sekolah 

Melakukan pembinaan kepada guru untuk menggunakan model yang variatif 

sehingga akan menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangakan guna mencapai 

tujuan pembelajaran secara maksimal. 
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