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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya, pengetahuan terus berkembang dan berubah. Oleh karena 

itu, pengetahuan guru IPA juga harus disesuaikan dengan perkembangan 

tersebut. Selain materi bidang ilmu, yang perlu dipelajari, guru IPA masa depan 

juga harus memahami “peroses belajar”. Pada dasarnya proses belajar tersebut 

harus berkembang. Guru perlu terus menerus mencari cara baru membelajarkan 

peserta didiknya agar tidak membosankan, tetapi memberikan pembelajaran yang 

bisa membuat suasana pada saat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

Adapun hadis yang berkaitan tentang guru adalah sebagai berikut 

ما ه، فانه يؤج فيه اربعة  حم ا ي ، فاسأ سؤا ا ا مفتا ح ائن،  م خا ع مستمع،  –ا ا  ، سا ئ ا

ى) اه اب نعيم عن ع م (ر محب   ا

Artinya: 

“Ilmu adalah gudang dan kunci pembuka gudang tersebut adalah pertanyaan/ 

permintaan. Maka kalian bertanyalah (pada guru / ulama) maka kalian akan di 

rahmat Allah, sesungguhnya ada empat orang yang akan pendapat / diberi 

pahala yaitu, orang yang bertanya, yang mengajarkan, yang mendengarkan, dan 

yang mencintai pada orang-orang tersebut”. (H.R. Abu Nua’im dari Ali) 

Maksud dari hadis tersebut adalah sesungguhnya ilmu itu sangat penting 

bagi semua orang, jadi kita harus memperbanyak pengetahuan agar pahala kita 

akan bertambah, apabila kita belum mengerti maka sebaiknya kita bertanya 
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kepada guru kita, dan guru pun memiliki tugas untuk mengajari muridnya sampai 

mengerti. Untuk itulah seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan 

lebih mampu mengelola kelas, sehingga para siswa berada pada tingkat optimal 

dalam belajar. 

Pencapaian dalam pendidikan belajar tidak dapat dicapai dengan mudah, 

melainkan sangat diharapkan kompeten guru dalam menentukan cara yang cocok 

untuk kondisi siswa. Hal-hal yang mempengaruhi gairah belajarpun harus 

diketahui oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, karena salah 

satu tugas mengajar sendiri adalah untuk membantu siswa dalam belajar. 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar/ 

madrasah ibtidaiyah. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama 

ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik mulai dari jenjang sekolah 

dasar sampai sekolah menengah.1 

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan mutu pendidikan 

                                                           
1 Ahmad susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Pranadamedia 

Group, 2013), hlm. 165 
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dan pengajaran senantiasa harus diupayakan dan dilaksanakan dengan jalan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui peningkatan kualitas pembelajaran. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan guru mata 

pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangeran Aji Menanga, dimana di 

dapatkan informasi selama ini kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh 

Guru IPA di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangeran Aji Menanga adalah masih 

banyaknya siswa yang mengalami kesulitan, kejenuhan atau kurang aktif dan 

kurang memperhatikan pelajaran materi yang diberikan oleh guru. Permasalahan 

ini mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi masalah diatas, maka diperlukan alternatif cara belajar, 

diantaranya dengan menggunakan model, metode dan strategi yang dipakai. 

Salah satu cara yang dipakai dalam proses belajar mengajar yaitu metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan mencari informasi baru rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.2 

Dalam hal ini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat di terapkan pada 

proses belajar mengajar di kelas salah satunya yaitu metode simulasi. 

Metode Simulasi ini menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang 

menggantikan proses kejadian atau benda yang sebenarnya. Metode ini adalah 

                                                           
2 Haryono, Pembelajaran IPA Yang Menarik Dan Mengasyikkan: Teori Dan Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: kepel press, 2013), hlm. 69 
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suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan 

peserta didik.3 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).4 Belajar juga dapat diartikan 

sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan 

pengalaman individu akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan-

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil perbuatan belajar seorang dapat 

berupa kebiasaan-kebiasaan, kecakapan atau dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan keterampilan.5 

Berikut ini peneliti mencantumkan firman Allah yang mewajibkan orang 

untuk belajar agar memperoleh ilmu pengetahuan.. 

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 9 yang berbunyi: 

                                 

                            

                                                           
3 Heri rahyubi, teori-teori belajar dan aplikasi pembelajaran motorik deskripsi dan tinjauan 

kritis, (Majalengka: Nusa Media, 2012), hal. 241 
4Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya, 

(PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2 
5Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad,  Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif 

Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), .hlm. 139 
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Artinya:  

Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 

tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mampu menerima pelajaran.6 

Perintah belajar di atas, tentu saja harus dilaksanakan karena dengan 

belajar kita bisa memiliki pengetahuan, jika kita tidak memiliki pengetahuan 

maka dalam melakukan sesuatu akan sulit membedakan yang benar dan salah. 

Orang yang memiliki pengetahuan akan sangat berbeda dengan orang yang 

memiliki pengetahuan. Oleh karena itu kita semua harus belajar agar 

mendapatkan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan sangat penting. 

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang diciptakan dan disediakan 

guru untuk keperluan pembelajaran dalam proses belajar mengajar masih rendah. 

Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar ceramah guru dalam proses belajar 

mengajar, sehingga proses belajar mengajar cenderung membosankan 

menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang pasif tidak hanya ada 

mata pelajaran tertentu saja tetapi hampir terjadi pada semua mata pelajaran 

termasuk mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan 

Penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA Melalui Metode Simulasi Di Madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga” 
                                                           

6 Al-Quran dan Terjemahnya, ( Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006),  hlm. 367 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini bertujuan untuk menemukan berbagai 

permasalahan yang mungkin akan muncul dari pokok masalah yang akan 

dibahas oleh penulis: 

a. Siswa kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran 

b. Siswa mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran karena 

pendekatan pembelajaran yang dipakai guru monoton. 

c. Hasil belajar siswa terhadap materi IPA masih kurang. 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada masalah 

Penggunaan Metode Simulasi di Kelas IV dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Ranah Kognitif Pada Mata Pelajaran IPA Materi Sifat dan Perubahan Wujud 

Benda di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga. 

3. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini terarah 

maka penulis memberikan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya 

adalah: 

a. Bagaimana Penggunaan Metode Simulasi Pada kelas IV Mata Pelajaran 

IPA Materi Sifat Dan Perubahan Wujud Benda di Madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga? 
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b. Bagaimana Hasil Belajar siswa sebelum dan sesudah Penggunaan 

Metode Simulasi Pada kelas IV Mata Pelajaran IPA Materi Sifat Dan 

Perubahan Wujud Benda di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga? 

c. Bagaimana analisis Hasil Belajar Siswa sebelum dan sesudah 

Penggunaan Metode Simulasi pada kelas IV Mata Pelajaran IPA materi 

sifat dan perubahan wujud benda di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagaimana 

telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Penggunaan Metode Simulasi Pada kelas IV Mata 

Pelajaran IPA Materi Sifat Dan Perubahan Wujud Benda di Madrasah 

Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga? 

b. Untuk mengetahui Hasil Belajar siswa sebelum dan sesudah 

Penggunaan Metode Simulasi Pada kelas IV Mata Pelajaran IPA Materi 

Sifat Dan Perubahan Wujud Benda di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga? 

c. Untuk mengetahui analisis Hasil Belajar Siswa sebelum dan sesudah 

Penggunaan Metode Simulasi pada kelas IV Mata Pelajaran IPA materi 
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sifat dan perubahan wujud benda di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga? 

d. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan metode simulasi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi peneliti sendiri, guru, dan siswa di MI Pangeran Aji 

Menanga, sebagai bahan informasi tentang hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode simulasi. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Kajian pustaka ini 

bertujuan untuk memastikan kedudukan dan arti penting penelitian yang lebih 

luas, dan menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang 

membahas. penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA Melalui Metode Simulasi Di Madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga” Setelah penulis mengadakan penelitian ada beberapa 

karya ilmiah baik berupa skripsi maupun jurnal yang membahas tentang metode 

Simulasi, pelajaran IPA dan kaitannya dengan hasil belajar siswa antara lain 

sebagai berikut: 
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Pertama, Suhaibatul Aslamiah (2013), dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Siswa Tentang 

Kisah-Kisah Nabi di Kelas IV SD Negeri 29 Desa Talang Peramuan Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir”. dapat di uraikan kesimpuan dalam 

penelitiannya yaitu: 

1. Pemahaman siswa kelas IV di SD Negeri 29 Desa Talang Peramuan 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam materi kisah-kisah nabi 

sebelum pembelajaran menggunakan metode simulasi masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil tes pemahaman siswa rata-rata 66, sedang nilai KKM 

adalah 75. 

2. Pemahaman siswa kelas IV di SD Negeri 29 Desa Talang Peramuan 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam materi kisah-kisah nabi 

sesudah pembelajaran menggunakan metode simulasi tinggi (meningkat). 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes pemahaman siswa kelas eksperimen rata-

rata 80, sedang nilai KKM adalah 75. 

3. Hasil perhitungan uji statistik pemahaman siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol adalah 0,143 dibandingkan dengan ttabel 0,123 nilai ini 

lebih besar. Dengan demikian thitung (0,143) > ttabel (0,123) dan dapat 

dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode simulasi dalam 
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pembelajaran PAI terhadap pemahaman siswa pada materi kisah-kisah nabi 

di SD Negeri Talang Peramuan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.7 

Karya tulis diatas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang penulis bahas 

yaitu persamaannya sama-sama membahas Metode simulasi. Perbedaannya 

adalah lebih fokus pada pemahaman siswa dan materi kisah-kisah nabi di kelas 

IV SD Negeri 29 Desa Talang Peramuan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan 

Ilir. 

Kedua, M. Nur (2004), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Simulasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 1 

Lahat”. Menyimpulkan bahwa metode simulasi sangat penting dilakukan dalam 

pembelajaran PAI karena hasil belajar siswa baik/ tidak baik dipengaruhi oleh 

metode simulasi. Yang ditunjukkan dengan koopisien hasil Uji thitung  > ttabel. 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama 

membahas Metode simulasi. Perbedaannya adalah lebih terfokus prestasi belajar 

pada Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Lahat.8 

Ketiga, Yani Susilawati (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Materi Gaya 

                                                           
7 Suhaibatul Aslamiah, “Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Siswa 

Tentang Kisah-Kisah Nabi di Kelas IV SD Negeri 29 Desa Talang Peramuan Kecamatan Pemulutan 
Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Palembang: Perpus IAIN Raden Fatah, 
2013), hlm.72, t.d. 

8 M. Nur, “Pengaruh Metode Simulasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
PAI di SMP N 1 Lahat”. Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Palembang: Perpus IAIN Raden Fatah, 
2004), hlm.70, t.d. 
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Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif TGT di kelas IV MI 

Hijriyah 6 Palembang”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini yaitu: penerapan model pembelajaran TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel IPA materi gaya kelas IV MI 

Hijriyah 6 Palembang. Ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dan ketuntasan 

belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan atau perbaikan. Adapun 

peningkatan tersebut dilihat dari peningkatan nilai rata-rata, pada pratindakan 

nilai tes rata-rata siswa hanya mencapai 60,8 di pratindakan, kemudian nai 

menjadi 67,9 di siklus 1, naik lagi menjadi 78,9 di siklus II dan pada siklus III 

meningkat menjadi 83,3 dan meningkatkan ketuntasan belajar dapat 

dikemukakan bahwa pada pratindakan ketuntasan belajar hanya 20%, kemudian 

di siklus I naik signifikan menjadi 58,3, kemudian di siklus II naik dengan 

signifikan menjadi 83,3% dan pada siklus III meningkat menjadi 100%. 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Dan 

perbedaannya adalah lebih terfokus pada penggunaan model pembelajaran 

Kooperatif TGT di kelas IV MI Hijriyah 6 Palembang. 

Keempat, Hamidah (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPA Tentang Alat 

Pencernaan Manusia Melalui Metode Demonstrasi Dengan Turso di Kelas V 

MIS Nurul Islam Lesung Batu Kabupaten Musi Rawas”. 
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Dalam skripsinya dijelaskan bahwa menggunakan metode demonstrasi hasil 

belajar siswa kelas V di MIS Nurul islam lesung batu kabupaten musi rawas 

dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi sistem pencernaan manusia 

terbukti mampu menarik perhatian dan kreatifitas siswa sehingga kreatifitas 

siswa dalam mengemukakan gagasan dan menjawab pertanyaan dapat 

ditingkatkan melalui pengajuan pertanyaan yang jelas dan singkat, serta 

pemberian waktu berfikir. Semakin besar presentase ketelibatan aktif anak dalam 

kegiatan pembelajaran kemampuannya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam tentang alat pencernaan manusia semakin meningkat serta presentase 

ketuntasan siswa dalam belajar juga meningkat.9 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya adalah 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Perbedaannya adalah 

lebih terfokus pada metode demonstrasi di Kelas V MIS Nurul Islam Lesung 

Batu Kabupaten Musi Rawas”. 

Kelima, Eko puji putranto (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC Berbantuan Modul 

Untuk Meningkatkan Keaktivan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIA MTs N 1 

Gemolong Tahun Ajaran 2009/2010” 

                                                           
9 Hamidah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPA Tentang 

Alat Pencernaan Manusia Melalui Metode Demonstrasi Dengan Turso di Kelas V MIS Nurul Islam 
Lesung Batu Kabupaten Musi Rawas”. Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Palembang: perpustakaan 
IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 69, t.d. 
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Dari hasil penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

modul dapat meningkatkan keaktivan dan hasil belajar siswa dalam kompetensi 

dasar kondisi fisik wilayah dan penduduk siswa kelas VIIIA MTs Negeri 1 

Gemolong Tahun Ajaran 2009/2010.10 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul di atas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya adalah sama-

sama mencari hasil belajar siswa. Perbedaannya adalah lebih terfokus pada 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC Berbantuan Modul Untuk 

Meningkatkan Keaktivan Siswa Kelas VIIIA MTs N 1 Gemolong Tahun Ajaran 

2009/2010” 

E. Kerangka teori 

Kerangka teori merupakan landsan pemikiran untuk memperkuat penjelasan 

dalam pembahasan judul penelitian. 

1. Metode Simulasi 

Metode atau teknik pembelajaran merupakan cara-cara yang dilakukan guru 

untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Atau metode pembelajaran yang 

didefinisikan sebagai cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari 

sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling 

berintraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga peroses belajar berjalan 

                                                           
10 Eko puji putranto, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC Berbantuan 

Modul Untuk Meningkatkan Keaktivan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIA MTs N 1 Gemolong 
Tahun Ajaran 2009/2010”. Skripsi keguruan dan ilmu pendidikan (Surakarta: Universitas Sebelas 
Maret, 2010). (Online) http://eprints.uns.ac.id/8407/1/132270608201001481.pdf, 17 April 2014. Hlm. 
55 

http://eprints.uns.ac.id/8407/1/132270608201001481.pdf
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dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai.11 Metode pembelajaran dapat 

pula diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan mencari 

informasi baru rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan 

praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.12 Salah satu metode pembelajaran 

yaitu metode simulasi. Metode Simulasi merupakan metode pembelajaran yang 

membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan 

sekelilingnya (state of affaris) atau proses. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf, kata atau simbol.13 

Benyamin Bloom membagi klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

                                                           
11 Ismail sukardi, Model Dan Metode Pembelajaran Modern: Sebuah Pengantar, (Palembang: 

tunas gemilang press,2011) hlm. 17 
12 Haryono, Op.Cit.,  hlm. 69 
13 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 
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3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada 6 aspek yakni, gerakan reflex, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif serta gerakan interpretatif.14 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar/ 

madrasah ibtidaiyah. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama 

ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik mulai dari jenjang sekolah 

dasar sampai sekolah menengah.15 

F. Variabel dan Defenisi Operasional 

1. Variabel 

Agar tergambar dengan jelas apa yang peneliti maksud maka peneliti akan 

menuliskan variabel dalam penelitian ini yaitu: 

Variabel X                                        Variabel Y 

 

 

 

 

                                                           
14Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 1999), hlm. 22-23 
15 Ahmad susanto, Op.Cit. hlm. 165 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa 

Metode 

Simulasi  
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2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penulisan terhadap variabel penelitian, maka 

penulis memandang perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut: 

Kegiatan menggunakan metode simulasi di MI Pangeran Aji Menanga 

dengan tujuan meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

a. Metode simulasi merupakan metode pembelajaran yang membuat suatu 

peniruan terhadap sesuatu yang nyata. Metode Ini sangat membantu 

siswa untuk melakukan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Alam secara 

efektif. 

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melalui kegiatan proses belajar. 

c. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dimaksud oleh 

peneliti adalah bagian dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yaitu memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta 

berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu fenomena atau 

pernyataan penelitian yang dirumuskan setelah peneliti mengkaji suatu teori-

teori. 

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan Metode 

simulasi pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

Metode simulasi pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga. 

H. Metodologi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode eksperimen. Metode eksperimen, pada umumnya dianggap sebagai 

metode yang paling tepat dan dilakukan untuk menguji hipotesis. Metode ini 

mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mencari 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Rancangan penelitian studi 

eksperimen ini diambil karena peneliti berpartisipasi langsung dalam proses 

penelitian, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya penelitian. Peneliti juga 

langsung mengajarkan mata pelajaran Matematika materi tentang pecahan dan 

bangun datar dengan menerapkan metode simulasi. 

Penelitian ini adalah penelitian Pre-Eksperimental Design (nondesigns)  

dikatakan pre-eksperimental design, karena desain ini belum merupakan 

sungguh-sungguh, Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 

terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan 

variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. 
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Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak 

dipilih secara random. Adapun penelitian yang penulis lakukan  ini menggunakan 

penelitian eksperimenOne-Group PreTest PostTest Design, desain ini terdapat 

Pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akur, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan.16 

Proses percobaan di kelas eksperimen di lakukan sebanyak 6 kali pertemuan, 

yaitu 6 kali pertemuan setelah diterapkannya metode simulasi dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun penulis. 

Design Eksperimen 

O1 = Nilai Pre-test sebelum diberi perlakuan 

O2 = Nilai Post-Test sesudah diberi perlakuan 

Pengaruh metode simulasi terhadap hasil belajar 

siswa = (O2 – O1) 

Umumnya yang dijadikan ukuran dan kriteria untuk menilai ada atau tidak 

adanya perbedaan itu adalah perbedaan Mean atau Mean Differences yang 

diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari perbedaan treatment. Selanjutnya 

untuk menilai apakah perbedaan mean itu cukup menyolok, cukup berarti, atau 

cukup menyakinkan atau tidak, digunakan teknik statistik yang khusus 

dipersiapkan untuk menilai ada tidaknya perbedaan seperti test”t". 

                                                           

 16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta) hlm. 109-111 
 

O1 X O2 
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2. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

1) Data kualitatif 

Data kualitatif adalah  berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, 

ucapan dan tindakan responde, dokumen dan lain-lain.17 Data kualitatif yang 

dimaksud adalah proses belajar mengajar tentang Penerapan metode simulasi 

pada mata pelajaran IPA. 

2) Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik.18 Data kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa kelas IV sebelum dan sesudah menggunakan 

metode simulasi pada mata pelajaran IPA, jumlah guru, jumlah siswa, dan 

sarana prasarana yang menjadi objek penelitian tepatnya di Madrasah 

Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga. Pengumpulan data kuantitatif berdasarkan 

data statistik dengan cara menguji teori yang telah ada. Sedangkan tekhnik 

pengumpulan datanya disamping observasi dan dokumentasi ditambah 

dengan teknik pengukuran yang menggunakan tes. 

b. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

                                                           
17 Ibid., hlm. 22 
18 Ibid.,hlm. 13 
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1) Data primer dalam penelitian ini adalah siswa dan guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga. Siswa dalam 

penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 

IV pada mata pelajaran IPA melalui tes yang dilakukan oleh 

peneliti. 

2) Data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan 

dokumen atau catatan-catatan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga sedangkan dokumen diperlukan untuk 

melihat hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangeran 

Aji Menanga. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.19 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI semester ganjil 

dengan jumlah siswa sebanyak 203 siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

pangeran aji menanga. 

b. Sampel 

Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, biaya 

serta tenaga, maka penarikan sampel dilakukan secara acak. Sampelnya 

                                                           
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 174 
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diambil hanya kelas IV (Empat) saja yang berjumlah 28 siswa.20 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kelas, adapun jumlah sampel 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 1 
Jumlah sampel 

 

No Kelas 
Jenis kelamin Jumlah 

siswa Laki-laki Perempuan 

1 IV (Empat) 15 12 27 

Jumlah 27 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Metode Observasi 

Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan 21. 

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data awal dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian seperti 

proses belajar mengajar, di MI Pangeran Aji Menanga. Cara memperoleh 

                                                           
20 Tata Usaha MI Muhajirin Palembang tahun ajaran 2014-2015 
21Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 76 
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datanya adalah penulis mengadakan pengamatan secara langsung di dalam 

kelas tersebut. 

(1) Lokasi Penelitian yaitu Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah 

Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga 

(2) Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV sebanyak 27 orang siswa 

yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 15 siswa, dan Perempuan 12 siswa 

(3) Mata Pelajaran yang diambil dalam penelitian ini adalah mata pelajaran 

IPA  

(4) Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan selama lebih kurang 6 minggu 

dengan 6x pertemuan. 

(5) Deskripsi pertemuan, Agar hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode simulasi dapat terlihat maka penelitian ini dilaksanakan 6x 

pertemuan, dimana setiap pertemuan terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan/observasi dan refleksi. 

(6) Langkah-langah penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) yang bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dengan kata lain, melalui 

penelitian tindakan kelas ini, guru dapat memperbaiki kenerjanya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dikelasnya. 
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a. Perencanaan 

Langkah awal kegiatan perencanaan tindakan diawali dengan 

menganalisis kompetensi pembelajaran sebagaimana yang tertuang 

dalam kurikulum (analisis, pengembangan tujuan, menetapkan materi 

pelajaran, menelaah buku paket IPA yang ada, menyusun RPP, 

membuat media pembelajaran, membuat instrumen penelitian. 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan dikelas. Dalam tahap ini guru 

harus ingat dan berusaha mentaati apa yang telah dirumuskan dalam 

rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini dilakukan 

dalam 6 siklus penelitian dengan metode simulasi. 

c. Pengamatan / Observasi 

Pada tahap pengamatan merupakan kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat. Pengamatan berlangsung bersamaan dengan 

proses pelaksanaan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru 

pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar 

memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi dilakukan ketika guru sudah 
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selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti 

untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan.  

b) Metode Wawancara 

Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur digunakan sebagai alat 

pengumpul data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrumen peneliti 

berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan.22 

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian, untuk mendapatkan data awal tentang 

penggunaan metode peneliti mewawancarai Guru kelas IV MI Pangeran aji 

menanga yang bernama Edi wijaya S.Pd.i pada tanggal 21 September 2015, 

hari senin dan pada saat jam istirahat pukul 09.30 WIB. 

Tabel. 2 

No Pertanyaan Wawancara 

1 
Berapakah jumlah siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji 

Menanga? 

2 
Bagaimana hasil pembelajaran IPA di kelas IV madrasah Ibtidaiyah 

Pangeran Aji Menanga? 

3 Kesulitan apa saja yang sering dihadapi ketika menghadapi siswa 

                                                           
22 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 319 
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dalam pembelajaran IPA? 

4 Dalam pembelajaran IPA metode apa saja yang biasa digunakan? 

5 
Sudakah metode simulasi ini diterapkan dalam pembelajaran IPA di 

kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga? 

c) Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar 

siswa dengan cara memberikan serangkaian soal sebelum pre-test sesudah 

post-test kepada siswa kelas IV di MI Pangeran Aji Menanga. Soal yang 

dibuat dalam bentuk essay. 

d) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

latar belakang berdirinya sekolah jumlah guru/karyawan, keadaan siswa 

dan serta sarana prasarana, daftar nilai bidang studi IPA serta hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah penelitian di MI Pangeran Aji Menanga. 

5. Teknik analisis data 

Terlebih dahulu data dikumpulkan, kemudian direkapitulasi, Analisa data 

pada penelitian ini menggunakan rumus statistik tes “t” untuk dua sampel kecil 

(N kurang dari 30) yang saling berhubungan. Adapun rumus yang digunakan 

yaitu:23 Statistik dengan menggunakan rumus uji “t”. 

          

                                                           
23 Anas Sudijono, Op., Cit hlm. 305-306 



26 

 

 

 

Adapun langkah perhitungaannya sebagai berikut: 

a. Mencari D (difference= perbedaan) antara skor variabel X dan skor variabel 

Y, maka D= X-Y 

b. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑  

c. Mencari Mean of Difference, dengan rumus :  

   ∑   

d. Menguandratkan D: setelah itu lalu dijumlahkan sehingga di peroleh ∑    

e. Mencari Standar Deviasi dari Difference       ,dengan rumus: 

     √∑    ∑   
 

f. Mencari Standar Error dari Mean difference , yaitu :     , dengan rumus: 

        √    

g. Mencari t0 dengan rumus: 

t0 =  
       

h. Memberikan interpretasi terhadap “t” dengan prosedur kerja sebagai berikut: 

1) Merumuskan terlebih dahulu Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nihil 

(H0). 

2) Menguji signifikansi t0 dengan cara membandingkan besarnya t0 (“t” hasil 

observasi atau hasil perhitungan) dengan tt (harga kritik “t” yang 

tercantum dalam Tabel Nilai “t”), dengan terlebih dahulu menetapkan 
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degress of freedom-nya (df) atau derajat kebebasannya (db) yang dapat 

diperoleh dengan rumus: df atau db = N-1. 

3) Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada Tabel Nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf 

signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. 

4) Melakukan perbandingan antara to dan tt dengan patokan sebagai berikut: 

a) Jika to lebih besar atau sama dengan tt maka hipotesis nihil ditolak; 

sebaliknya hipotesis alternatif diterima atau disetujui. Berarti antara 

kedua variabel yang sedang diselidiki perbedaannya, secara signifikan 

memang terdapat perbedaan. 

b) Jika to lebih kecil daripada tt maka hipotesa nihil diterima; sebaliknya 

hipotesa alternatif ditolak. Berarti bahwa perbedaan antara variabel I 

dan variabel II bukanlah perbedaan yang berarti atau bukan perbedaan 

yang signifikan. 

i. Menarik kesimpulan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis bagi 

menjadi 5 bab, dimana di masing-masing bab mempunyai keterkaitan dengan 

bab-bab lainnya dan menguraikan dengan beberapa sub bab. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. BAB I 

Berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan 

Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesis 

Penelitian, Variabel Penelitian, Devinisi Operasional, Metodologi 

Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan. 

2. BAB II 

Berisikan tentang landasan teori yang menjelaskan pengertian metode 

simulasi, faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menggunakan 

metode simulasi, tujuan metode simulasi,  materi pelajaran IPA, 

pengertian hasil belajar, macam-macam hasil belajar dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. 

3. BAB III 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

yang terdiri dari sejarah berdirinya madrasah, letak geografis, keadaan 

guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa serta sarana dan prasaranadi 

Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji Menanga. 

4. BAB IV 

Merupakan bab khusus menganalisa data serta akan menjawab dari 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian. 
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5. BAB V 

Penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dari penulis, dan daftar 

pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 


