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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar IPA siswa di kelas VI SDN 01 Saok Laweh. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VI SDN 

01 Saok Laweh melalui metode eksperimen. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

VI SDN 01 Saok Laweh yang terdiri atas 23 orang siswa. Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan hasil tes 

belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif 

siklus I diperoleh rata-rata 74 dan untuk siklus II diperoleh rata-rata 87. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa di kelas VI SDN 01 Saok Laweh. 

 

kata kunci: IPA, hasil belajar, metode eksperimen 

 

PENDAHULUAN 

IPA merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa hasil saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. IPA yang merupakan ilmu pasti lebih 

membutuhkan pengertian (Depdiknas, 2006:484). Trianto (2010:136) 

berpendapat bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 
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berkembang melalui metode ilmiah seperti obervasi dan eksperimen serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan 

sebagainya. 

IPA adalah kegiatan intelektual yang berkaitan dengan alam fisik 

serta semua fenomenanya, memerlukan pengamatan dan eksperimentasi 

yang sistematik. Abdullah (1998:18) mengemukakan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara 

yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, 

observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang satu 

dengan cara yang lain. Haryono (2013:42) mengemukakan bahwa IPA 

pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu melalui proses penemuan. 

Ruang lingkup bahan bahan kajian IPA untuk SD/MI dalam BNSP 

(2006:485) adalah: (1) makluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, 

hewan,  tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan, 

(2) benda/ materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi; cair, padat dan 

gas, (3) energi dan perubahannya meliputa; gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana, dan (4) bumi dan alam semesta 

meliputi; tanah, bumi, tata surya dan benda- benda langit lainnya. 

Berdasarkan refleksi penulis sebagai guru kelas VI SDN 01 Saok 

Laweh Kecamatan Kubung, pada pembelajaran IPA selalu melalui metode 

ceramah, dan jarang menggunakan metode atau teknik lain. Pembelajaran 

berjalan monoton dan tidak bervariasi, pembelajaran hanya berpusat pada 

guru, siswa lebih banyak sebagai pendengar saja. Akibatnya, motivasi 

belajar siswa rendah, hal ini berdampak pada hasil belajar yang dicapai 
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siswa juga rendah. Ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian siswa pada 

mata pelajaran IPA dari 23 siswa hanya 10 orang dengan persentase 43% 

yang mencapai nilai sesuai KKM yang ditetapkan yaitu 70.  13 siswa 

masih belum tuntas dengan persentase 57% dan nilai rata-rata siswa 

hanya  56,52. 

Berpedoman pada nilai  rata-rata ulangan harian  tersebut masih 

rendahnya hasil belajar siswa kelas VI SDN 01 Saok Laweh Kecamatan 

Kubung pada mata pelajaran IPA, maka penulis tertarik untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajar. Dengan kata lain, hasil belajar adalah prestasi yang dicapai siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Purwanto (2008:16), 

hasil belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa hasil kognitif, yaitu: 

kemampuan siswa dalam pengetahuan (ingatan), pemahaman, penerapan 

(aplikasi), analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah melaksanakan pembelajaran IPA melalui metode 

eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian, dimana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang 

dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan metode eksperimen, 

siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau 

proses sesuatu. Anitah (2014:5.27) menjelaskan bahwa metode eksperimen 

merupakan metode mengajar yang dalam penyajian atau pembahasan 

materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati 
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secara proses. Menurut Djamarah (1996:84), metode eksperimen adalah 

cara penyajian, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami 

sendiri sesuatu yang dipelajari.  

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini dilakukan di kelas VI SDN 01 Saok Laweh Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SDN 01 

Saok Laweh Kecamatan Kubung berjumlah 23 orang. Penelitian ini terdiri 

atas dua siklus dengan 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Secara umum, ada dua teknik yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam satu penelitian. Dua teknik 

itu adalah teknik tes dan teknik nontes. Data yang diperoleh dalam 

penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif 

deskriptif, yaitu: analisis data dengan refleksi sejak pengumpulan data 

sampai seluruh data terkumpul.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

 

Pada tahap perencanaan, guru melakukan hal-hal seperti: membuat 

RPP, menyiapkan instrument pengamatan untuk mendata kegiatan siswa, 

dan menyiapkan alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

berupa butir soal.  

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran ini memerlukan alat dan bahan-bahan 

untuk melakukan percobaan. Alat yang digunakan adalah tumbuhan 

berkambium, pisau, tali rafia, sabut kelapa. Pelaksanaan tindakan dimulai 

dengan penyampaian materi (1) membagi siswa menjadi empat 
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kelompok, (2) menjelaskan cara-cara melakukan eksperimen, (3) dengan 

kelompok yang telah ditentukan guru, siswa melakukan percobaan, (4) 

mengawasi dan membimbing dalam melakukan percobaan, (5) 

melaporkan hasil percobaan sesuai LKS dan kelompok lain menanggapi 

hasil laporan, (6) diskusi tentang hasil percobaan antar kelompok, (7) 

melakukan tanya jawab tentang hasil laporan, (8) menyimpulkan 

pelajaran, (9) mengerjakan soal latihan. 

3. Pengamatan 

 

Selama pelaksanaan penyajian materi, teman sejawat mengamati 

jalannya pembelajaran. Berikutnya pengamat melaksanakan tugas 

pengamatan sesuai lembar pengamatan yang telah disepakati. Hasil 

evaluasi yang diperoleh pada siklus I baru mencapai 65% ketuntasan 

sedangkan ketuntasan yang diharapkan adalah minimal 85%. Sebagian 

siswa masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal mengenai 

perkembangbiakan tumbuhan. Dari 23 orang siswa kelas VI didapatkan 

data sebagai berikut:  

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek Jumlah Persentase 

1. Ketuntasan Klasikal 15 65 

2. Nilai rata-rata kelas 74,35 27 

 

Dari tabel  di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM adalah 15 orang, dengan persentase 

ketuntasan klasikal 65%. Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa 74,35 dan 

belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian 
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ini yaitu 80,00. Selain itu, pada siklus II, hasil belajar siswa kelas VI sudah 

mengalami peningkatan yaitu:  

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek Jumlah Persentase 

1. Ketuntasan Klasikal 22 96 

2. Nilai rata-rata kelas 87,39  

 

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas adalah 

22 orang dengan persentase ketuntasan klasikal 96%. Siswa yang tidak 

tuntas 1 orang, dengan persentase 4% dengan nilai rata –rata kelas 87,39. 

Berdasarkan tabel 4.2 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM  pada 

siklus II ini adalah 22 orang, dan siswa yang belum mencapai KKM 1 

orang siswa. 

4. Refleksi 

Hasil analisa dijadikan bahan untuk memperbaiki tindakan yang 

akan dilakukan selanjutnya dan perlu dilakukan perbaikan adalah: 

a. Guru memotivasi siswa untuk aktif dan lebih percaya diri supaya 

tidak malu lagi saat ingin mengajukan pertanyaan dan saat maju ke 

depan kelas.untuk mengatasi siswa yang belum tuntas dalam 

pembelajaran dan siswa yang pasif dalam proses belajar mengajar 

disekolah. 

b. Memberi penguatan pada siswa hendaknya lebih di jelaskan supaya 

apa yang disampaikan dapat di terima dengan baik oleh siswa. 

c. Mempertahankan sikap performan guru menarik ramah dan 

kooperatif terhadap siswa serta pemberian bimbingan yang optimal. 
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d. Pelakasanaan proses belajar mengajar yang sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran supaya pembelajaran supaya proses 

pembelajaran terarah.    

Setelah melaksanakan penelitian, ternyata penelitian ini 

memberikan perubahan serta perbaikan yang terlihat dari  hasil 

pembelajaran khususnya pada materi perkembangbiakan tumbuhan. 

Dilihat dari tahap pembelajaran pada siklus I pembelajaran pada awalnya 

kelihatan agak kaku karena siswa merasa ragu-ragu, namun setelah 

dijelaskan baru kelihatan antusias siswa untuk melakukan eksperimen 

tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Dalam 

mengerjakan soal pada siklus pertama ini nilai siswa masih belum 

menggembirakan namun sudah ada peningkatan dari sebelum 

pelaksanaan pembelajaran melalui metode eksperimen. Proses 

pembelajaran pada siklus II sudah mulai menunjukkan perbaikan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa baik dari segi ketuntasan belajar 

maupun pencapaian nilai rata-rata kelas siswa. Ketuntasan belajar secara 

klasikal yang dicapai siswa mengalami peningkatan yang signifikan dan 

melampaui kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas VI SDN 01 Saok Laweh Kecamatan Kubung pada materi 

perkembangbiakan tumbuhan. Oleh sebab itu, disarankan agar guru: (1) 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan 

materi pembelajaran yang disampaikan, sehingga dapat menarik minat 

siswa untuk belajar; dan (2) memotivasi dan membina guru-guru untuk 
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menggunakan beranekaragam jenis metode pembelajaran dan 

mengimplementasikan dalam proses pembelajaran IPA. 
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